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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba kanceláře OD 24. 6. DO 30. 8. 2019:  

PO: 12:15-15:30, ÚT: 8-11:30 a 12:15 – 14:30, ST: 8-11:30 a 12:15 – 15:30, ČT: 8-11:30 
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

srpen       pokladna DK   kurzovné: 2000 Kč 

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2019  
Zápis do tanečních, tanečníci budou přijímáni přednostně v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní 
době kanceláře DK Milevsko: pondělí–čtvrtek 8:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 hodin. Zahájení výuky je v pátek 
6. září 2019. Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou a závěrečný ples Věneček, video a foto 
reportáž z tanečních, výuku stolování s rautem a přípitek. 

čtvrtek 1. 8.    18:00   amfiteátr   vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – NÁHODNÝ VÝBĚR & ŽLUTÝ FIJALKY 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

sobota 3. 8.    18:00   amfiteátr   vstupné: zdarma 

COUNTRY VEČER – BRZDAŘI 
Hudební skupina ze Žebráku zahraje své nejlepší skladby. V případě deště bude představení odehráno ve 
velkém sále Domu kultury Milevsko. 

neděle 4. 8.    19:00   1. nádvoří kláštera  vstupné: 370 a 420 Kč 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v 
počátcích jeho existence lidová tradice. Předprodej na www.milevskem.cz či v obvyklých předprodejních 
místech. 

úterý 6. 8.    20:30    amfiteátr   vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2019 – MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN 
Pokračování úspěšného muzikálu, ve kterém dostanete hned dva příběhy v jednom. S tím prvním se vrátíme 
do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na 
tři mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně 
deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření rodinného 
hotelu na Kalokairi. Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami známé švédské skupiny 
ABBA.  
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

čtvrtek 8. 8.    18:00   amfiteátr   vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – GANGSTASKA & AFTER HOURS 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

úterý 13. 8.   20:30   amfiteátr   vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2019 – TERORISTKA 
Hlavní hrdinkou této černé komedie (taktéž označovaná jako western od Berounky) je Marie, učitelka 
v penzi, která se rozhodne si opatřit zbraň a namířit jí na místního bosse poté, co zjistí, že spravedlnosti nelze 
docílit jinak. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky. 
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Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

středa 14. 8.   09:00   Milevské kino   vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
Jste o prázdninách v Milevsku? Přijďte si něco pěkného vyrobit a pak se podívat na historicky první hraný film 
o Pokémonech s názvem Pokémon: Detektiv Pikachu, který vychází z fenoménu Pokémon – jedné z 
nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. Pikachu se představí v roli detektiva, 
kterému není rovno. Ve filmu se kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, každá se 
svými unikátními schopnostmi a povahou. 
čtvrtek 15. 8.    18:00   amfiteátr   vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – PARADOXY & FROZEN POPPY HEAD 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

úterý 20. 8.    20:30   amfiteátr   vstupné zdarma 

LETNÍ KINO 2019 – FAKJŮ PANE UČITELI 3 
Zeki Müller byl jako učitel samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích 
mu nikdy nebylo cizí. Ať už po nich střílel, nasazoval jim pouta, využíval elektrošoky nebo je dokonce nutil se 
něco ve škole naučit. Ale teď přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají studenti a od dalšího 
školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde 
žádnou šanci, a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi 
učiteli i studenty zavládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí, že přijdou o práci. Studenti propadají 
zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou pro ně definitivně zavřené. Ředitelka Gudrun Gerster 
všechny tyto starosti s radostí hodí na krk hlavně Zekimu a nové školní posile Biggi Enzbergerové. Mají se 
postarat o několik rychlých, výrazných studentských úspěchů, aby zabránili zavření školy. A tak jsou na řadě 
soutěže o nejlepší studentský hudební a výtvarný výkon nebo o nejlepší školní noviny.  
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

čtvrtek 22. 8.   18:00   amfiteátr   vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – NIXON LADS & QYCHODU 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

čtvrtek 22. 8.    18:00   klášterní bazilika  vstupné: 80 Kč                           

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – ZAHAJOVACÍ KONCERT  
POCTA EVROPSKÉ HUDBĚ – Telemann – Handel – Boccherini – Sarasete – Smetana – Dvořák – Schubert – 
Cohen – Gomez – Michna 
Účinkují: M. Katrak – zpěv, J. Meisl – baján, O. Sekora – kontrabas, O. Vlček – housle 
Koncert v rámci oslav sv. Bartoloměje slibuje neopakovatelný zážitek v roce 30. výročí Sametové revoluce a 
15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.  
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pátek 23. až neděle 25. 8.    park Bažantnice  vstupné: 40, 50 a 60 Kč 

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2019 

 
Z programu: 
Mirai, Jakub Ondra, Pavel Hořejš, Pumpa, Megaphone, Oběžná dráha, Fusky Dus, Ticho de pre cupé band, 
Fantom, Natural, Elizabeth, Moravanka, Kovačka, Bohemia, Folklorní soubory z jižních Čech a Vysočiny, 
Myslivecké slavnosti, dětská scéna s pestrým programem pro děti a další bohatý kulturní program.  
Více informací na www.milevskeslavnosti.cz a na plakátech. 

neděle 26. 8.   19:30   1. nádvoří kláštera  vstupné: zdarma 

KONCERT – SWING BAND TÁBOR 
Toto táborské dvacetičlenné seskupení hraje hudbu z různých oblastí, zdaleka nejenom ve stylu swingu a 
jazzu. Mají za sebou bohatou účast na tuzemských i zahraničních reprezentačních koncertech, festivalech 
nebo plesech.  
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

úterý 27. 8.    20:30   amfiteátr   vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO 2019 – JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí ve vzájemné harmonii. Vládne jim 
náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným kamarádem Bezzubkou a svou kamarádku Astrid, které však 
o své lásce nestačil ještě naplno říct. Paradoxně však pravá láska se stane předzvěstí mračen, která se nad 
Blpem začnou stahovat. Může za to bílá dračice Bleskoběska, která doslova očarovala Bezzubku, který se pod 
jejím vedením promění z obávaného nočního běsu na nejistého puberťáka. A právě proto neucítí ve vzduchu 
nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít nové útočiště se Škyťák a 
Astrid vydávají pátrat po mýty opředeném skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před hrozbou 
ukrýt.  
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

http://www.milevskem.cz/
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čtvrtek 29. 8.   18:00   amfiteátr   vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – ŠTEFAN SOUKUP & MANIAC 
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. 

sobota 31. 8.    13:00-16:00  start od areálu koupaliště vstupné: 50 Kč 
POHÁDKOVÝ LES 
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují pro děti tradiční zábavné odpoledne plné 
soutěží a odměn. Start od bazénů, cíl u Vášova mlýna. Součástí akce bude koncert oblíbené zpěvačky Anny 
Julie Slováčkové, který proběhne od 16 hodin u Vášova mlýnu. 

 
 
 
 
 

Připravujeme: 
sobota 21. 9.   17:00       vstupné: 100 Kč 

12. ROČNÍK MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY 
Představí se Orchestr a komorní soubor Jihočeského divadla v Českých Budějovicích pod vedením dirigenta 
Jaroslava Vodňanského. 
sobota 28. 9.    19:00   velký sál   vstupné: 290 Kč 

TRAVESTI SHOW – SNY VE VEGAS 
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky uvádí nový zábavný pořad – Sny ve Vegas 
Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores, Cathrin, Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš, Martin, 
Honza a Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořadem, tentokrát pod názvem „Sny ve Vegas“. Přijďte se 
přesvědčit o tom, že i když s námi život někdy dokáže pořádně zamávat, a ne vždy je úplně jednoduchý, na to 
abychom si splnili své sny není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se odvázat, hodit starosti 
všedních dní za hlavu a jít zatím, o čem jste tak dlouho snili. 
Jiřina celý život snila o tom, že se prosadí jako hvězda hudební show v Las Vegas. Místo toho ale pracuje jako 
uklízečka a svůj život věnovala dětem a manželovi, který ji na stará kolena opustil pro mladší milenku. Po 
šedesátce se už těžko prosadí, svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná na to, jaká byla dřív. Dokáže se oprostit 
od stereotypu a jít za tím, o čem vždycky snila? Žijeme jednou, a nikdy není pozdě začít s tím, na co jste dříve 
neměli odvahu. Žijme teď a tady, žijme pro současnost a pro své sny. 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00–17:00; ST, PÁ 9:00–16:00 (polední přestávka 11:30–12:30), 

SO 9:00-12:00 (červen-září), tel.: 382 522 082, galerie@milevskem.cz 

pátek 2. 8.   

VÝSTAVA – OLEJE A PASTELY JIHOČESKÉ KRAJINY II  
Výstava obrazů jindřichohradeckého malíře Vladimíra Tůmy potrvá do soboty 31. srpna.  
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117 
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz 

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino  

FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO 

čtvrtek 1. 8., pátek 2. 8., sobota 3. 8.    TITULKY      20:00                   136 min.  
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
USA – Akční – Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? 
Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí 
v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.              do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

neděle 4. 8.      DABING  17:30                      198 min.                

AVENGERS: ENDGAME S BONUSY 
USA – Akční, dobrodružný -  Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů + bonusové 
materiály v exkluzivní verzi Avengers: Endgame Bring Back.                   do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč                               

čtvrtek 8. 8., pátek 9. 8., sobota 10. 8.    DABING      17:30                     100 min.                

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
USA –Animovaný, rodinný – Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat 
se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého 
pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký 
svět.                                                                                                                              vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

čtvrtek 8. 8., pátek 9. 8.     TITULKY      20:00                        111 min.                

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT     

USA – Horor – Horor Noční můry z temnot udělá z letošního léta období hrůzy. Děsivé noční můry a příšery 
totiž vystoupí z našich nejtemnějších fantazií do skutečného světa.      do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

sobota 10. 8.       TITULKY   20:00                          180 min.                

ANDRÉ RIEU – SMÍM PROSIT? Koncert z Maastrichtu 2019     

Koncert – Po předchozích mimořádně úspěšných titulech (Amore a Koncert ze Sydney) míří do kin i letošní 
koncert Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu. Tentokrát v rytmu valčíku a s podtitulem Smím prosit? 
Charismatický Maestro spolu s Orchestrem Johanna Strausse překvapí publikum elegantními tanečními 
kreacemi a rovněž spoustou zábavy.                                             vstupné: plné 250 Kč, senioři a studenti 200 Kč  

neděle 11. 8.      DABING     20:00               75 min.                

LETNÍ HOKEJ  
ČR – Dokument, komedie – Ve filmu stojí po celou dobu v centru pozornosti náctiletí hokejisté z marockého 
Salé a českého Náchoda, kteří se zúčastnili zvláštní sportovně-kulturní výměny. Film od prvních chvil v přísně 
observačním modu zobrazuje jejich postupné sbližování, první konflikty i občasné chvíle porozumění 
a napojení.                     vstupné: 100 Kč 

středa 14. 8.        DABING     9:00                    104 min.   

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
USA, JPN – Dobrodružný, akční, rodinný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a 
animákem o pokémonech.                                     vstupné: 60 Kč   
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čtvrtek 15. 8., pátek 16. 8.     TITULKY      20:00                        159 min.                

TENKRÁT V HOLLYWOODU     

USA – Komedie, drama – V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec 
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry 
Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles.                         do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                                                                                                                                                                                                  

sobota 17. 8., neděle 18. 8.     ČESKÉ ZNĚNÍ      20:00              102 min.                
HODINÁŘŮV UČEŇ     
ČR – Pohádka, rodinný – Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh 
o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, 
Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot.                                                              vstupné: 120 Kč                               

čtvrtek 22. 8., pátek 23. 8.     TITULKY      20:00                                       96 min.                
KRVAVÁ NEVĚSTA     
USA – Horor, komedie – Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou 
a velice zvláštní svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí 
přežít.                                                                                             do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                  

sobota 24. 8.        TITULKY   20:00              106 min.                            

ANNABELLE 3     

USA – Horor, thriller, mysteriózní – Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěšné hororové série 
scénáristy a producenta Jamese Wana.                                                       do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

neděle 25. 8.        TITULKY   20:00                           118 min 
ANNA        
Francie – Akční, thriller – Film Anna je strhující a nervy drásající jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých 
vztahů a dechberoucí akce.                                                                            do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 29. 8., pátek 30. 8., sobota 31. 8.    DABING      17:30                                      97 min.                

ANGRY BIRDS VE FILMU 2     3D 

USA –Animovaný, akční dobrodružný – Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v 
animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.                               vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč 

čtvrtek 29. 8., pátek 30. 8., sobota 31. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ      20:00                         101 min.                

PŘES PRSTY     

ČR – Komedie – Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí, a hlavně o tom, že člověk sice 
udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.       do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč                                     

neděle 1. 9.       TITULKY     20:00                       140 min.                

SLUNOVRAT   
USA – Horor, drama, mysteriózní – Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do 
severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 
let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v 
místě, kde slunce nikdy nezapadá.                                                             do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč                               
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čtvrtek 25. 7., pátek 26. 7.   20:00  TITULKY                                          88 min.                

DĚTSKÁ HRA   
USA – Horor – V současné verzi hororové klasiky Dětská hra se na plátna vrací zlovolná zabijácká panenka 
Chucky.                   do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

sobota 27. 7.      20:00  TITULKY                113 min.                

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ      

Německo, Španělsko, VB – Drama – Film oslavující lásku ke knihám je adaptací slavného románu Penelope 
Fitzgeraldové z roku 1978, odehrávající se v ospalém anglickém městečku 50. let. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč                               

neděle 28. 7.     20:00  TITULKY                                                   86 min.                

IBIZA        

Francie – Komedie – Christian Clavier, známý z veleúspěšné francouzské komedie „Co jsme komu udělali?“, 
je ideálním taťkou na pořádnou party a díky němu dostává filmový žánr “zpackané prázdniny” úplně nový 
rozměr. Ibiza je ideální podívanou pro fanoušky bláznivých dovolených Griswoldovic rodiny s Chevy Chasem 
v hlavní roli.                                                                                                       do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč      

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
 www.milevskem.cz, Turistické informační centrum Milevsko, DK Milevsko    

 FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO 


