červenec 2021
DŮM KULTURY – Nádražní 846
Provozní doba pokladny: ÚT+ST: 8:00-11:30 a 13:00-15:30, ČT 8:00-11:30
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz
do čtvrtka 5. 8.
kurzovné: 2000 Kč
ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2021
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují podzimní
taneční lekce. Zájemci o výuku se mohou hlásit v kanceláři DK Milevsko do 5. srpna. Zápis je taktéž možný
online přes webovou stránku www.milevskem.cz. Výuka bude zahájena v pátek 3. září v domě kultury.
V ceně kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples věneček, video a fotoreportáž, výuka
stolování s rautem a přípitkem. Všem zájemcům doporučujeme se zapisovat v páru, aby každý účastník mohl
naplno využít možností tanečních lekcí. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email
info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201.
do čtvrtka 30. 9.
LÉTO S NADHLEDEM
Dům kultury Milevsko si pro vás na léto připravil cestovatelskou fotosoutěž. Jak se do ní můžete zapojit?
Stačí navštívit 4 z 10 námi vybraných rozhleden v našem blízkém okolí, vyfotit se u nich a snímky nám poslat
na e-mail soutez@milevskem.cz. Můžete vybírat z těchto rozhleden: Kupa Jestřebice, Kuníček Petrovice,
Hýlačka a Babina Tábor, Milada Orlická přehrada, Veselý vrch Mokrsko, Jarník Písek, Drahoušek Osečany,
Langova rozhledna Onen Svět a Radětice u Bechyně. Více informací o rozhlednách najdete na
www.milevskem.cz. Hrajeme o 3 sportovní batohy. Pokud by se našel někdo, kdo pošle fotky ze všech
rozhleden, nemine ho speciální cena!
čtvrtek 1. 7.
18:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč,
PEKAŘ – KONCERT
na místě 290 Kč
Předkapela: Fusky Dus
Pekař, vlastním jménem Petr Toms, je český zpěvák, skladatel a tanečník. Hudbě se začal věnovat v patnácti
letech a svou hudební kariéru považuje za souhru náhod.
Mezi známé hity patří píseň Bůh, Tančím nebo Za tebou. V roce 2016 se také stal Českým slavíkem v kategorii
Objev roku. Vstup do amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.
úterý 6. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – HURÁ DO DŽUNGLE
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší kamarádi, opičák Munki
a slonice Chobotka zjistí, že z ničeho nic získali schopnost mluvit lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu
tohoto zázraku: V džungli přistál mimozemšťan!
pátek 9. 7.
19:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč
STO ZVÍŘAT – KONCERT
na místě: 290 Kč
Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Mezi nejznámější hity
patří píseň Nikdy nic nebylo, Dáma s čápem, Škola nebo Batůžek. Těšit se můžete na skvělý, energický
koncert plný známých hitů a skvělých rytmů. Vstup do amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.
neděle 11. 7.
19:30
amfiteátr
vstupné: 420 Kč
MŮŽEM I S MUŽEM – DIVADELNÍ HRA
Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná! Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z
potřeby podívat se pravdě do očí...
Na představení není možné si předem rezervovat místa k sezení. Vstup do amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.
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Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková
úterý 13. 7.
13:00-16:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 13. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – 3BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a
momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
sobota 17. 7.
příjezd 12:00-13:00
parkoviště před DK
vstupné: zdarma
CHARITATIVNÍ SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ
Charitativní setkání motorkářů, jehož cílem je vybrat finanční prostředky pro Moniku Bartoňovou z Milevska,
která trpí roztroušenou sklerózou. Přispět může každý. Současně s charitativní sbírkou probíhá akce Den vína
a mandlí z Hustopečí, kde bude ve večerních hodinách vybraná částka předána.
sobota 17. 7.
13:00-22:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ
Partnerské město Hustopeče přiveze do Milevska opět to nejlepší z jižní Moravy. Přijďte ochutnat nápoje
a mandlové pochoutky, které jsou pro tuto oblast tradiční. Se svou cimbálovkou v programu vystoupí Jožka
Šmukař nebo showman Pietro Falcone. Večer bude patřit kapele The BUGLES – Beatles revival. Program dne
obohatí Hustopečská chasa krojovými tanci, pro malé návštěvníky bude připraven dětský koutek. Vstup do
amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.
úterý 20. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – ADDAMSOVA RODINA
Připravte si prsty na lusknutí! Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované
podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit
mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.
pátek 23. 7.
19:30
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč
UDG – KONCERT
na místě: 290 Kč
UDG jsou jednou z nejpopulárnějších kapel na sociální síti facebook. Těšit se můžete na oblíbené songy jako
jsou Hvězdář, Kurtizána, Ruská raketa nebo Atomy. Vstup do amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.
úterý 27. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO – BOURÁK
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. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na
severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V
jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě,
kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina.
čtvrtek 29. 7.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma
MILEVSKÉ LÉTO – FANTOM
pátek 31. 7.
17:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, VIP 500 Kč
LOLLIPOPZ – KONCERT
na místě 290 Kč, VIP 550 Kč
Lollipopz je česká dětská pěvecko-taneční hudební skupina, kterou tvoří čtyři dívky a vyznačují se především
svými různobarevnými parukami. Skupina hraje vlastní repertoár a připravuje komponované pořady pro děti.
Pro 80 zájemců je připraven speciální VIP lístek, v jehož ceně je i autogramiáda a jedinečné setkání se
členkami Lollipopz. Vstup do amfiteátru z ulice Kpt. Nálepky.
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PŘIPRAVUJEME
neděle 15. 8.
20:30
Milevský klášter – 1. nádvoří
vstupné: 490 Kč
4TET VENKU – KONCERT
Nebude chybět to, co dělá 4TET Čtyřtetem – tedy profesionální umělecký výkon, humor a dobrá nálada v
podání pánů Jiřího Škorpíka, Dušana Kollára, Jiřího Korna a Davida Uličníka.
čtvrtek 26. až neděle 29. 8.
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Více na www.milevskeslavnosti.cz.
neděle 19. 9.
17:00
velký sál
vstupné: 200 a 220 Kč
MICHAL K SNÍDANI
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu čs. televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru s
barevnými samolepicími páskami. Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché
tvary až po plastické, imitující reálné předměty, v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť! Michal se
zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme z talíře poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla. Po skončení
pořadu bude umožněno fotografování s Michalem.
neděle 26. 9.
19:00
velký sál + balkon
vstupné: 400 a 450 Kč
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – DIVADELNÍ HRA
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie
se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě
bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí do
velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb…
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka
Stanková, Veronika Jeníková/Olga „Háta" Želenská a další

Stránka | 3
DŮM KULTURY MILEVSKO

Změna programu vyhrazena!
Nádražní 846, 399 01, Milevsko, Tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz

červenec 2021
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
sobota 3. až sobota 31. 7.
vstupné: 10 Kč
OPĚT JSME TU…
Výstava Prácheňské umělecké besedy. Uvidíte obrazy, fotografie, mozaiky, keramiku a textilní tvorbu.
Vernisáž je plánována na pátek 2. července od 18 hodin (pro aktuální informace sledujte
www.milevskem.cz).

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. 7., sobota 3. 7.
DABING
20:00
111 min.
NIGHTLIFE: NA TAHU
Německo – Komedie – Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a
nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na
tahu“ Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 2. 7., sobota 3. 7., neděle 4. 7.
DABING
17:30
89 min.
DIVOKÝ SPIRIT
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie – Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až
našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na život a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi.
Studio DreamWorks Animation (Shrek, Jak vycvičit draka, Madagaskar), natočilo další pohádku, která chytne
diváky za srdce
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
pátek 2. 7.
TITULKY
20:00
112 min.
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
USA – Horor, thriller, mysteriózní – Film je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, které
šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších
případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce a pokračoval způsobem, kterým si ani
jeden z nich nedovedl představit – historicky první obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na
posednutí ďáblem.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
neděle 4. 7.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
95 min.
MATKY
ČR – Komedie, romantický – Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní
době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a
nezbláznit se z toho.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
Stránka | 4
DŮM KULTURY MILEVSKO

Změna programu vyhrazena!
Nádražní 846, 399 01, Milevsko, Tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz

červenec 2021
čtvrtek 8. 7., pátek 9. 7.
DABING
20:00
134 min.
BLACK WIDOW
3D
USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic
Universe konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké
doposud poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se
musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným
zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
pátek 9. 7., sobota 10. 7., neděle 11. 7.
DABING
17:30
100 min
LUCA
USA – Animovaný, rodinný, dobrodružný – Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném
městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné
zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu.
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč
sobota 10. 7., neděle 11. 7.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
99 min.
UBAL A ZMIZ
ČR – Komedie, krimi – Každej dokonalej plán se může podělat. Na pěti různých místech Prahy začíná
komedie, jejíž děj se odehrává v průběhu jednoho dne a jedné šílené noci. Tři kamarádi, Mireček (Matouš
Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A
dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s
nebezpečným Bulharem (Pedja Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl
pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 15. 7.
DABING
20:00
134 min.
CRUELLA
USA – Komedie – Držitelka Oscara® Emma Stoneová září ve zcela novém celovečerním filmu „Cruella“ od
společnosti Disney. Film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 70. let a sleduje vzpurné
počátky nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
pátek 16. 7., sobota 17. 7., neděle 18. 7. DABING
17:30
107 min.
RAYA A DRAK
USA – Animovaný, dobrodružný, rodinný – Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci
v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých
lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává
na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou
provždy.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
pátek 16. 7.
DABING
20:00
98 min.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
Německo, Belgie – Komedie, drama – Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete
jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do
těch posledních dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla
jít ihned léčit, na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
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sobota 17. 7.
TITULKY
20:00
93 min.
SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
USA – Kriminální, horor, mysteriózní – Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce
pokřivené spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) a
jeho parťák (Max Minghella) vyšetřují děsivé vraždy, které začínají přípomínat nechvalně známé případy z
minulosti.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
neděle 18. 7.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
99 min.
CHYBY
ČR – Romance - Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, MOST!, Kobry a Užovky) podle
scénáře Romana Vojkůvky je vztahovou romancí mapující vztah dvou zamilovaných.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 22. 7., pátek 23. 7., sobota 24. 7., neděle 25. 7.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
90 min.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR – Dobrodružný, rodinný - „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Dobrodružný příběh skutečných psích
hrdinů a lidí kolem nich. V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel
Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc a další.
vstupné: 140 Kč
pátek 23. 7., sobota 24. 7., neděle 25. 7. DABING
17:30
95 min.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
USA – Animovaný, komedie – Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované
komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém
kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy
aspoň to tak vypadá.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
čtvrtek 29. 7., pátek 30. 7., sobota 31. 7., neděle 1. 8.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
117 min.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR – Komedie – V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými
úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a
scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako
zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč ...
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
pátek 30. 7., sobota 31. 7., neděle 1. 8.
DABING
17:30
101 min.
TOM & JERY
USA – Animovaný, komedie, dobrodružný – Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu,
kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit.
Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i celý hotel.
vstupné: 120 Kč
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