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DŮM KULTURY – Nádražní 846
Provozní doba kanceláře:

PO – PÁ: 08:00-11:30 a 12:15-15:30
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz

pondělí 1. 6.     kurzovné: 2000 Kč
ONLINE ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020
Zahájení zápisu do tanečních. Zápis probíhá online přes rezervační systém Coloseum na www.milevskem.cz 
a potrvá do pondělí 31. srpna. Při zápisu dbejte na vyplnění kontaktních údajů, především emailové adresy. 
Výuka bude zahájena v pátek 4. září 2020. Na první lekci se tanečníci prokáží e-vstupenkou, výměnou 
za ni obdrží průkazku tanečníka, která bude sloužit jako vstupenka na všechny hodiny kurzu.  Kurz obsahuje 
deset tanečních lekcí, prodlouženou a závěrečný ples Věneček, video a foto reportáž, výuku stolování 
s rautem a přípitek. Doporučujeme tanečníkům se zapisovat v páru. V případě dotazů nás kontaktujte 
na emailu info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201.
do čtvrtka 10. 9.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého 
balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do 10. září 2020. 
Každý soutěžící může zaslat 2 fotografie. Uvádějte vždy své jméno, příjmení, stručný název zaslaného snímku 
a prohlášení, že jste jeho autorem. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr zboží 
v Květinářství Romantik. Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící.
čtvrtek 4. 6. 19:30 amfiteátr          vstupné: předprodej 250 Kč,
JAMES HARRIES               na místě 300 Kč
James Harries se po několika letech vrací do Milevska. Tentokrát 
s aktuálním albem Superstition. James Harries si stále drží svou linii 
písničkáře se strhujícím živým projevem. Jeho koncerty jsou 
jedinečným zážitkem plným emocí. Ať už jsou jeho silné melodie 
melancholické nebo plné hravosti a euforie, vždy má naléhavost 
Harriesova hlasu pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá 
energii mladíka ani lyrické vyjadřování básníka. Pobíhá po pódiu, srší 
vtipem, vypráví historky, které se člověku dostanou pod kůži a umí 
natlačit slzy do očí nebo vás rozesmát. 
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Milevském kině. 
Předprodej na www.milevskem.cz nebo v Turistickém informačním 
centru. 
neděle 7. 6. 15:00 amfiteátr                    vstup: zdarma
POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – NÁMOŘNICKÁ LEGENDA
Děti se mohou těšit na netradiční pohyblivou pohádku, na strastiplnou cestu za hledáním pokladu, 
na pirátské přepadení a mnoho dalšího. Hraje Divadlo Divoloď. 
úterý 9. 6. 13:00-16:00 učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé úterý v měsíci.
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úterý 9. 6. 18:00             vstupné: 30 Kč
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ZDRAVÍ PODLE PENTAGRAMU: LÉTO – ELEMENT OHEŇ
Na diskusně vzdělávacím večeru se dozvíme vše o zdraví podle pentagramu, konkrétně si probereme léto, 
element oheň. Povíme si, co v daném období řešit, o prevenci i řešení zdravotních problémů, týkajících se 
tohoto elementu. Co je v létě důležité dělat a co nedělat, abychom měli stále pevné zdraví. Řeč bude 
i o bylinách, houbách, turmalínu a o důležitosti kvalitní pitné vody na náš organismus. Večerem nás provede 
Petra Zvonková, konzultantka východní medicíny a lektorka pilates. 
pátek 19. 6. 19:30 amfiteátr vstupné: předprodej 290 Kč,
JIŘÍ SCHMITZER               na místě 350 Kč
Tato herecká legenda přiveze do Milevska to nejlepší ze své osobité a převážně humorné 
písničkářské tvorby. Jiří Schmitzer je populární český herec a písničkář. Vystudoval DAMU 
a poprvé si jej pro větší filmovou roli vybral režisér Oldřich Lipský do komedie Tři chlapi 
na cestách. Velký úspěch měla jeho role mladého Kroupy v úspěšné komedii Marečku, 
podejte mi pero, kde si zahrál po boku svého otce Jiřího Sováka. Z dalších filmů to jsou 
například Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Kytice, Perníková věž či 
Báječná léta pod psa.  Těšit se můžete na 90 min hudby, zpěvu a zábavy.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Milevském kině. Předprodej na 
www.milevskem.cz nebo v turistickém informačním centru.
neděle 21. 6. 15:00 velký sál    vstupné: předprodej 60 Kč
TRADIČNÍ ZAKONČENÍ TANEČNÍHO ROKU EFK           na místě 70 Kč
Tradiční rozloučení s tanečním rokem skupiny EFK, ve kterém se vám představí všechny soutěžní i nesoutěžní 
složky všech věkových kategorií. Uvidíte choreografie připravované pro soutěže a různé show od dětí, 
juniorů a dospěláků. Také se můžete těšit na improvizované freestyle vystoupení b-boys neboli break dance. 
Představíme vám také, jak jsme trénovali v nouzovém stavu ČR a jak jsme si se situací poradili. Pro více 
informací sledujte facebook EFK dance family a Dům kultury Milevsko.  
středa 24. 6. 17:00 velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
sobota 27. 6. 13:30 amfiteátr  vstupné: předprodej 290 Kč
MUSICFEST – NÁVRAT KE KOŘENŮM
V souvislosti s optimistickým vývojem ohledně pandemie, který umožní 
konání menších akcí, se mohou festivaloví příznivci těšit na jednodenní 
Musicfest, která s podtitulem Návrat ke kořenům proběhne v Amfiteátru DK 
Milevsko. Právě tady se v roce 2001 uskutečnil první ročník festivalu, který se 
pak od roku 2003 přesunul do Přeštěnice. Vystoupí sedm skupin. Představí se 
například ZNOUZECTNOST, TOTÁLNÍ NASAZENÍ, COVERS FOR LOVERS nebo 
domácí TICHO DE PRE CUPÉ BAND. Do předprodeje je zatím uvolněno 200 
vstupenek, další podle závislosti na rozvolňování opatření. Více 
na www.prestenice.cz, Předprodej na www.milevskem.cz nebo v turistickém 
informačním centru.
úterý 30. 6. 21:00 amfiteátr         vstupné: zdarma
LETNÍ KINO 2020 – ZAKLETÉ PÍRKO
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého 
prince. Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne 
najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.prestenice.cz/?fbclid=IwAR393UWbxhEnhJhyjQy61ywiarApGk3WL5UscrjXjO7lRzD47gf4kdu9wig&h=AT3NNhy3ykD_DlYDYE7JtSc_s1f9dznf70hg_BmDoBsAuewd1dIk7sJ0omKUKWSaj7EQCxl1Jf3nuHdwEdzUSq9UI5GKPSDeIRv6eJKt8jpwDww60YLURsGYmuqg3ToYegqgs4Au58-g1BnmuikcwDWyxBVVvfppyNlp_qUHIF4NSK-QP1MfXKdi2fiVL9VgM9vcdBZUJGer9t1BgBCgEFjwnQafUcw35IKjyqEUPLmtLtOwm9melKQ7HQkST4wE0urkJS9crKlvqDtwV65XCpjBjGqJLWATxLSna7Di_pNCAJHSsHziV2gGWcGdE-fSbvBxRBJxsdiMQCGNqvBcp4fdheBJgNHO19blcxTTH1hGEWq1QP0rrkrtfHYXzU7kxFUdnWzIooR9Y2_dO8ZU_P0IYpEB-L22F754yj2kPNuSlFb7kwm3KFlLbj-nbA4ouhp_eI9pfiHlms1FhcCBDa4B2foPjksxJBSZzLoyTyFkpk6o6ccsKsHfTepOIzxkqlDVG3-TlliTGtKosrNKWkWbPIu1gQPAqkj4XI-nSsYlLnZJMz_abXeWOJzvuIvB44h_DvSXjYbxb9YfUwZ4kM38xSFzdBSGkYxazrK82IGjLrfrVdLSoJsT97LXvp6xoBY
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.milevskem.cz/?fbclid=IwAR2ezJheAPsduwxUrpgn4-lgZ3NxN-XGBOPwUtmYN6so1fsA_s10eg7uG4E&h=AT0CjYCx2pIgGvevAracN9PqqF-mZsqY9BmKkOy9z1B7Ck4pBRW7lH5JFeF-jZAOLWtwMaCUHMmhQdG8rg1QszLTdgsvvke_vCQkeVC35sMY6v8wu19hmLAT_5zdmYJgykYdEdyvQJ4QjoPM_9573S9j-lqdiX9EgGdiQvnExebq20Kj8Z7GMJnjdwvWmuiWX5IZ3p3wqsR4ZWhFQDjP7cTBY3lTBu8uRIx-Rg6DzechRY8n8EMBMyygpgNtZ3tqUkRv8i9YS3QyUAcdSmv3RJpEy2QRhDF1x4OM10RbIEWPBNrTogEM98ZuIwOOI8lNwSA_N2PRPOoY4VujTWGM-GDJSVpjja0FcQoBbmy3VZpkD6iTYvkixTbmOqiv-wTvaTnKEgjN0zkCN74QiJafYwo9_FeDKQyaArtHQSis5VGyzzOsojyUjpM3vc4LwNOLzYIm_zRD4N80F-BZ4PtLL2ekinL2XCy-BIkmPkgvzesV8OsWyZX6SWo8CELeKuX1NEqw27ZdmA-cPcEXuG3PDTD8tNN0GAM4zNtypUfAG-mGGDeo9sZlw_fnTJgcxAon7F-DF6T9v8IPvDtWn2xw_c9XLkj0XoSGVNYwru1erCg4z6Q81SLkRPkIg0QdEKDljpc
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že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit 
jeho prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou svého 
milovaného. Jejím průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před zlým sedlákem. 
Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přestože vodnická kouzla dokáží Anince pomoci 
jak k uzdravení nemocných, tak na obranu proti loupežníkům, k záchraně Vítka před zlou princeznou Ebenií 
bude potřeba především pravá láska. Zakleté pírko je pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou 
překonat protivenství. A o tom, že být dobrý je jednou z největších hodnot, které v životě máme. 
Začátky projekcí vždy po setmění, zpravidla v červnu a červenci ve 21 hodin. V případě vytrvalého deště 
se projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná. 

PŘIPRAVUJEME
sobota 11. 7. 13:00-22:00         vstupné: zdarma
DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ 
Partnerské město Hustopeče opět přiveze do Milevska to nejlepší z jižní Moravy. 
Přijďte ochutnat nápoje, které jsou pro tuto oblast tradiční. Se svou cimbálovkou v 
programu vystoupí Jožka Šmukař, showman Pietro Falcone a program doplní 
účinkující z Hustopečí.
středa 21. 10. 19:00 velký sál              vstupné: 290 Kč
NOVÝ TERMÍN – KŠANDA 
Divadelní komedie nabitá dějem a originálním humorem
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně 
peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta Kšandu. 
Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý vrchol kariéry a pak jimi nastražená past sklapne. Teď Olezlé s 
Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové sny o bohatství se začínají plnit. Ale 
všechno je nakonec úplně jinak. Příběh o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení. Dialogy ostré jako bič a 
strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou se hra Kšanda zařadila mezi nejlepší 
české komedie roku 2014. 
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr 
Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek. Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
neděle 25. 10. 14:00 velký sál             vstupné: 220 a 250 Kč
NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad Majda ze školky je 
komponovaný program pro kluky, holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky, zábavné hry a soutěže. 
Magdaléna Reifová jako malá hrála v mnoha filmech a seriálech. Mohli jste ji vidět v dětské roli třeba ve 
filmu Páni kluci nebo Tajemství proutěného košíku. Určitě ji znáte i z televize, z pořadu Kouzelná školka, 
kde vystupuje se skřítkem Františkem a na kterém spolupracuje i jako scénáristka. Předprodej na 
www.milevskem.cz. 
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
sobota 14. 11. 19:00 velký sál          vstupné: v předprodeji 290 Kč, 
NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY         na místě 320 Kč
Oblíbená travesti show přijíždí do našeho města s novým zábavným pořadem nazvaným Nemocnice na 
pokraji zkázy. Každý z nás si již několikrát za život vyzkoušel roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak 
to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do 
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nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí 
často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z 
nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní scénou 
– to je nový pořad nejúspěšnější české travesti skupiny. Více informací na facebooku Techtle mechtle revue 
nebo na www.techtlemechtlerevue.cz. Předprodej na www.milevskem.cz. 
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
čtvrtek 8. 10. 19:00 velký sál + balkon            vstupné: 390 a 420 Kč
MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Chybět 
nebudou vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či 
kolegů. Umělec bude nejen vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude odpovídat 
na dotazy diváků. Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

http://www.techtlemechtlerevue.cz/
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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
do soboty 27. 6.                          vstupné: 10 Kč
VÝSTAVA KOLEM DOKOLA
Výstava Josefa Kašpara (obrazy) a Šárky Kašparové (fotografie). 
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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
pátek 5. 6.  ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ    20:00                                     104 min.               
AFRIKOU NA PIONÝRU
SR – Dokument – Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců a ze střední Evropy ke Kapskému městu 
ujelo přes 15 000 kilometrů.                                                                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč   
sobota 6. 6.  TITULKY    20:00             90 min.        
LOV
USA – Akční, thriller – Lovení lidí jako sport? Děsivá představa, kterou se skupinka „jinak smýšlejících“ 
jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je znepokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, My a série Očista.                                                                                                      

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                   
neděle 7. 6.  TITULKY    20:00          106 min.        
PROBLÉMISSKY
VB, Francie – Komedie, drama – V sedmdesátých letech byla soutěž Miss World nejsledovanější televizní 
show světa s více než 100 miliony diváků. Ale ročník 1970 byl doslova divokou jízdou a stal se skutečnou 
celosvětovou senzací…        do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                   
čtvrtek 11. 6., pátek 12. 6. DABING      17:30                                       90 min.               
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
USA – Animovaný – Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyžaduje! A 
dovolená to rozhodně nebude.           vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    
sobota 13. 6., neděle 14. 6., čtvrtek 18. 6.     ČESKÉ ZNĚNÍ 20:00                     110 min.
BOURÁK
ČR – Komedie – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče 
do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce.               do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  
sobota 20. 6.  TITULKY    20:00                                     125 min.               
EMMA
VB – Romantická komedie – Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak 
dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.                                                                                                                                                                   

vstupné: 120 Kč   
neděle 21. 6. ČESKÉ ZNĚNÍ 20:00                            77 min.               
POSLOUCHEJ
ČR –Drama, psychologický – České psychologické drama vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet, 
aby jejich vztahu dodali novou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. Jak ubíhají 
kilometry, atmosféra houstne a dívce začne jít o život…        do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč   
čtvrtek 25. 6., pátek 26. 6. DABING      17:30                                   100 min.               
LASSIE SE VRACÍ
Německo – Dobrodružný, rodinný – Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu 
s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie.            vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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sobota 27. 6., neděle 28. 6. DABING      20:00                                     111 min.
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Německo – Komedie – Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje 
telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve 
vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. 
Rozjede se série šílených situací a trapasů.                                                 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   
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