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 DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ: 7:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 

tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz 

sobota 2. 8.    14.00   amfiteátr DK                 vstupné: 30 Kč 

MIKULÍNOVO PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE 
Letní zábavné odpoledne pro děti.  
Program zahájí pohádka O třech neposlušných kůzlátkách, se kterou se představí pražský 
Divadelní soubor Pruhované panenky. Veršované loutkoherecké představení vychází 
z klasické pohádky za doprovodu flétny a kytary. Můžete se těšit na loutky kůzlátek a veselé 
písničky. Součástí představení je také interaktivní dílna.  
Dalšími účinkujícími budou herci z Divadla Pinder s představením Veselá škola kouzel, ve kterém budou děti 
zapojeny jako kouzelničtí asistenti, také si zasoutěží a společně zazpívají. Herci Divadla Pinder jsou milevským 
dětem známí z účinkování na programu ke Dni dětí. 
Prostor dostanou i místní účinkující. Chybět nebude Kateřina Stehlíková – její světelnou show měli diváci 
možnost již několikrát v programu domu kultury zhlédnout. Tentokrát změníme rekvizity a místo hořících 
pochodní se nám představí ve vystoupení se šátky. A závěr celého programu bude patřit diskotéce, kterou 
připravuje DJ Kali. 
Na této akci můžete získat novou kartičku pro sbírání Mikulínů v sezoně 2014/2015 a první razítko do sbírky. 
Vstupné na akci je 30 korun, v případě nepříznivého počasí se akce přesune do velkého sálu DK. 

úterý 5. 8.    20.30   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – KAMEŇÁK 4 
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Pepanovi 
(V. Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské 
domácnosti, kde není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě. Kolem Pepana 
usilovně krouží učitelka Vlasta (D. Morávková), která vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je však 
zcela zaneprázdněn novou budoucností – stal se starostou Kameňákova. Po svém předchůdci zdědil 
přizpůsobivého tajemníka Bohouše (B. Klepl). Jejich první společnou misí na radnici je založení městské 
policie, protože, jak známo, příjmy z udělených pokut jdou rovnou do městské kasy. Náčelníkem se stane 
místní Rambo Franta Cloumal (M. Dejdar), čímž konečně stoupne v očích jeho ženy (A. Bendová). Šetřílek 
Bohouš musí ještě stihnout levně zařídit jeden pohřeb… 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. V případě nepříznivého počasí 
se promítá ve velkém sále DK Milevsko. 

středa 6. 8.    19.30   areál milevského kláštera (vchod od hřbitova) 
vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - …VSTUPTE!!! 
Divadelní představení …Vstupte!!! je součástí 4. ročníku Hostínského 
divadelního léta. Město Milevsko slaví v tomto roce 830 let od první zmínky o 
Milevsku, proto pořadatelé první představení uspořádali právě v Milevsku 
v areálu kláštera.  
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová 
Agentura Harlekýn představuje komedii o nekončících patáliích dvou klaunů a 
jejich labutí píseň. Po letech se mají zase sejít a natočit pro televizi nejzdařilejší 
číslo. Staří páni se ale nemohou stále dohodnout, ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí a 
vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci dopadne. 
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Předprodej vstupenek již nyní na www.dkmilevsko.cz a předprodejních místech DK Milevsko, Infocentrum 
Milevsko a milevské kino. V případě deště bude akce přesunuta do velkého sálu DK Milevsko – sledujte 
www.milevskem.cz. 

čtvrtek 7. 8.    19.00   areál milevského kláštera  
vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč 

AFRICA ALIVE – IYASA (ZIMBABWE, AFRICA) 
Devítičlenná africká skupina studentů umělecké školy v Bulawayo v 
Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své v 
pořadí už dvanácté turné do Evropy. Přiváží opět představení plná 
písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou, 

která vás uchvátí svým spádem, 
provedením a svou bezprostředností. 
Představení Africa alive spojuje svět 
tradiční africké lidové hudební a 
taneční kultury se současným životem na africké vesnici, ale i ve větších 
městech. O zcela novou choreografii se postaral umělecký vedoucí souboru, 
pan Innocent Dube. Svou návštěvou některého z pořadů skupiny IYASA 
podpoříte rozvoj umělecké školy v Bulawayu a umožníte vzdělání v tomto 

oboru několika africkým dětem.  
Předprodej vstupenek již nyní na www.dkmilevsko.cz. V případě deště bude akce přesunuta do milevského 
kina – sledujte www.milevskem.cz.  

čtvrtek 7. 8.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – ČUTACÍ MERUNA (Strakonice) & WADE (Strakonice) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

úterý 12. 8.    13.00 – 16.00  učebna 1 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 12. 8.    20.30   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – NEZVRATNÝ OSUD 

Smrt je někde nablízku a Alex Browning má to štěstí (nebo smůlu?), že ví kdy a kde se zubatá objeví. Alexovo 
zvláštní nadání se poprvé projeví těsně po nástupu na palubu letadla, kterým má, společně se svými 
spolužáky ze střední školy, letět na školní výlet do Paříže. A právě, když už sedí v kabině a se zapnutým 
bezpečnostním pásem čeká na odlet, promítne se mu před očima hrozivá vize, ve které prožije start letadla 
s následovanou explozí, již nikdo z pasažérů nepřižije. Alex způsobí mezi pasažéry takový rozruch, že jej 
společně s dalšími šesti spolucestujícími posádka vykáže z letadla. K výbuchu letadla krátce po startu 
skutečně dojde. Alex postupně nabývá přesvědčení, že díky jeho předtuše se jim všem sice podařilo smrt 
obelstít, ale ne nadlouho. Proto se spojí se zbývajícími kamarády, aby společnými silami čelili osudu a vyzráli 
nad smrtí. 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. V případě nepříznivého počasí 
se promítá ve velkém sále DK Milevsko. 

čtvrtek 14. 8.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – DESPAIRES (Kovářov) & DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ (Milevsko) 

+ taneční skupina EFK + výstava obrazů od Seymur Parker (Milevsko) 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 

http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
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Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

sobota 16. 8.    6.30 – 9.30  start od DK 

POCHOD PŘES DVA MOSTY 
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 15, 25, 35 a 42 km, cyklo: 40 a 60 km. Start od 6.30 do 9.30 hodin u 
domu kultury, cíl do 18 hodin v DK. 

úterý 19. 8.    20.30   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – DONŠAJNI 
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin s prostopášnou komedií o vášni k životu, 
hudbě a k ženám. Komedie Donšajni odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a 
zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. To vše s nadsázkou a humorem 
typickým pro Menzelovy filmy. 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. V případě nepříznivého počasí 
se promítá ve velkém sále DK Milevsko. 

čtvrtek 21. 8.   14.00   učebna 2  

IRISDIAGNOSTIKA  
Poradna Jitky Hanzalové.  

čtvrtek 21. 8.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – ABSOLUTNÍ VŠECHNO (Milevsko) & MORFIUM (Písek) 

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

čtvrtek 21. 8. – neděle 24. 8.  

MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2014 – BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
úterý 26. 8.    20.30   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2014 – HAPPY FEET 2 

Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik je choreofobní. Tanec ho nebaví a Erik 
uteče pryč a potká Mocného Svena – tučňáka, který umí lítat! Mumble nemá oproti tomuto 
charismatickému modelu nové role žádnou šanci. Ale celá situace se zhorší ještě tím, když je svět otřesen 
mocnými silami. Erik se od svého otce naučí být odvážný, když dá Mumble dohromady národ tučňáků a 
všechny druhy nádherných stvoření od drobného Krilla až po obřího Elephant Seals, aby vše bylo zase 
v pořádku. 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. V případě nepříznivého počasí 
se promítá ve velkém sále DK Milevsko. 

čtvrtek 28. 8.    18.00 – 22.00  amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO 2014 – PARALLEN (Štěchovice) & MUNCHIES (Jindřichův Hradec)  
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále DK Milevsko). 
Projekt byl podpořen z grantového programu Města Milevska „Kultura 2014“. 

sobota 30. 8.    13.00 – 16.00                    start od bazénů u Bažantnice (Petrovická ulice) 

5. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES                    vstupné: 40 Kč 

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko pořádá zábavné odpoledne nejen pro děti plné 
soutěžních úkolů a pohádkových postaviček. 
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Připravujeme: 
sobota 11. 10.   19.30   velký sál     vstupné: 220 Kč 

 „FURTLUFTDURCH TOUR“ 
Nový zábavný program populárního baviče ZDEŇKA IZERA. Pořad, v kterém se diváci budou 
moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera v novém programu bude 
opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.   
 
 

GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00 – 17:00; ST a PÁ 9:00 – 16:00 (polední přestávka 11:30 – 12:30), SO 9:00 – 11:00 

tel.: 382 522 082 

pátek 15. 8.    17.00   

VERNISÁŽ VÝSTAVY ZE STÁTŮ DO JIŽNÍCH ČECH 
od pondělí 19. 8.                       vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA ZE STÁTŮ DO JIŽNÍCH ČECH 
Prodejní výstava obrazů akademického malíře Mgr. Miloše Josefa Weisse. Výstava potrvá do 29. srpna. 
 
 
 


