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DŮM KULTURY – Nádražní 846
Otevírací doba: PO-PÁ 08:00-11:30 a 12:15-15:30 hodin
středa 1. 6. až pondělí 12. 9.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 7. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého
balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. můžete zasílat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo osobně
přinést do kanceláře DK Milevsko. Každý soutěžící může zaslat 3 fotografie. Uvádějte vždy své jméno,
příjmení a stručný název zaslaného snímku. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr
zboží v Květinářství Romantik. Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící.
středa 1. 6
08:15
velký sál a areál DK
DEN DĚTÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Akci připravuje dům kultury ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Milevsko. Děti se mohou těšit na
pohádkové představení Doktor ZOO a Kačaba od divadla MIM o. s. Čeká je interaktivní a zábavná show plná
kouzel doplněná autorskými písničkami o zvířátkách. Děti se nejen pobaví, ale dozvědí se i mnoho zajímavostí
z říše zvířátek. Poté na ně čekají hry a soutěže o sladké odměny.
neděle 5. 6.
15:00
loutkový sál
vstupné: 30 Kč
LOUTKOVÁ POHÁDKA – TRABLE S PRINCEZNOU
Milevští loutkaři připravili pro naše nejmenší diváky pohádku, ve které se můžete těšit na neposlušnou
princeznu, která se nechce nic učit a pan král si s ní neví rady. Snad mu pomohou dvě čarodějnice se svými
zvířátky. V čarodějném lese mají baby Jagy i svého miláčka Punťu. Kdo to je, můžete hádat. V pohádkovém
příběhu, který pro vás napsala Marie Polívková a hudbu složil Ing. Jan Cihlář, se objeví i Kašpárek a zamilovaný
koktavý Matěj. Zveme vás do divadélka na pěkné písničky, v případě velkého zájmu přidáme představení od
16 hodin, vstupenky v hodnotě 30 Kč si můžete rezervovat na telefonu 383 809 200 nebo rovnou zakoupit
v kanceláři DK Milevsko.
pondělí 6. 6. až středa 31. 8.
pokladna DK
kurzovné: 2000 Kč
ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2022
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují podzimní
taneční lekce. Zájemci budou přijímáni přednostně v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní době
kanceláře DK Milevsko (PO-PÁ 8-11:30 a 12:15-15:30 hodin). Zahájení výuky je v pátek 2. září. V ceně
kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples věneček, video a fotoreportáž, výuka stolování s
rautem a přípitkem. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email info@milevskem.cz nebo na
telefonním čísle 383 809 201.
úterý 7. 6.
17:00
velký sál
DIVADÉLKO BEZ OPONY – KOCOUREK MODROOČKO
Hraje: Dětský sbor 2. ZŠ Milevsko
Dětský muzikálek na motivy známé knihy Josefa Koláře s písničkami Marka Ebena. Dopoledne proběhne
školní představení, odpoledne pak představení pro rodiče a veřejnost.
úterý 14. 6.
12:00-15:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
čtvrtek 16. 6.
19:30
Milevské kino
vstupné: 300 Kč, na místě 350 Kč
HUDEBNÍ SKLEPY – OSKAR PETR A VZPOMÍNKA NA MARSYAS
Oskar Petr, muzikant, který se vždy soustředil spíše na nekomerční sféru, paradoxně však složil mnoho
nejpopulárnějších českých písní konce minulého století (Medvídek, Chci zas v tobě spát, Hříšná těla křídla
motýlí, atd.). Jeho umělecký a kulturní záběr je ojedinělý – skladatel, textař, fotograf, publicista, výtvarník,

červen 2022
architekt interiérů, ale především skvělý hudebník a zpěvák s hlasem jako zvon. A také držitel Ceny Anděl za
píseň roku 2018 „Nejlepší kterou znám“ pro skupinu Lucie. Vstup do sálu od 19 hodin.
sobota 18. 6.
07:00-10:00
start od DK, cíl Vášův rybník
POCHOD KČT – MILEVSKÝM KRAJEM
Již 4. ročník turistického pochodu. Pěší trasy 3, 5, 8, 10 a 19 km, cyklotrasy 29, 48 a 58 km. Skupinový odjezd
cyklistů z Milevska v 8 hodin.
středa 22. 6.
17:00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
čtvrtek 23. až sobota 25. 6.
Přeštěnice
OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE
Legendární festival oslavuje 20 let od svého vzniku. Těšit se můžete na nabitý program! Vystoupí Arakain &
Lucie Bílá, Tomáš Klus, Jelen, Harlej, Walda Gang, Trautenberk, Covers for lovers, Doctor P. P., Totální
nasazení, Brixtn, Náhodný výběr a mnoho dalšího. Více informací a nákup vstupenek na www.prestenice.cz.
pondělí 27. 6.
18:00
velký sál
vstupné: předprodej 100 Kč,
SOUTH SIDE STORY – TANEČNÍ SHOW EFK
na místě 120 Kč
Taneční představení South side story je inspirováno muzikálovým tancem a muzikálovou hudbou. Tanečníci
provedou diváka historií tohoto žánru od 40. let 20. století až po současnost. Můžete se těšit na kombinaci
street dance stylů se stepem, swingem či současným tancem v originálním pojetí tanečníků EFK za doprovodu
známých hudebních melodií.
Představení bude propojeno s tradičním „Zakončením tanečního roku EFK”. V rámci toho se představí
všechny složky EFK od nejmenších až po dospěláky. K vidění budou soutěžní a tematické choreografie.
čtvrtek 30. 6.
20:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč,
MICHAL HORÁK
na místě 290 Kč
Mladý, talentovaný písničkář a student pedagogické fakulty UK Michal Horák se může pyšnit vítězstvím v
kategorii Objev roku soutěže popularity Český slavík 21. A co o sobě Michal prozradil? „Ahoj, já jsem Michal
a jsem písničkář. Je mi 23 let, ačkoliv prý vypadám na padesát. Píšu písničky o věcech, co mě baví, a
doprovázím se u toho nejčastěji na klavír nebo kytaru. Lítám z žánru do žánru, ale myslím, že to je všechno
hlavně folk.“ Přijďte si poslechnout mladého písničkáře, mezi jehož hity patří písně Je to tak, Rande nebo
Plány jdou.
Časový harmonogram: 19:00 otevření areálu, 20:00 začátek koncertu, 21:30 autogramiáda. Vstup pouze z
ulice Kpt. Nálepky. Vstupné platí děti od 6 let (je nutné věk dítěte prokázat dokladem).

PŘIPRAVUJEME
čtvrtek 14. 7.
20:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč,
KEKS
na místě 350 Kč
Legendární kapela Keks působí na naší rockové scéně přes čtyřicet let. Oblíbené hity Víš, Proč holky pláčou
nebo Poslední bál zná snad každý.
čtvrtek 21. 7.
19:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč,
JAKSI TAKSI & ZAKÁZANÝ OVOCE
na místě 290 Kč
Pražská pop-punková stálice Jaksi Taksi a punk-rocková kapela zakázanÝovoce z Říčan zahrají v Milevsku.
Těšit se můžete na oblíbené hity Škola, Online, Jednou nebo Vem si mě, Alkoholka a Město andělů.
pondělí 25. až pátek 29. 7. a pondělí 1. až pátek 5. 8.
cena: 1800 Kč
KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá EFK dance family a DK Milevsko. Tábor je vhodný pro děti od 6 do 12 let. Na děti čeká spoustu zábavy,
her, soutěží, tvoření a tance. Cena zahrnuje oběd, svačinu, pitný režim, pedagogický dozor, odměny a
materiály na vyrábění. Přihlášky v DK Milevsko nebo na www.milevskem.cz.
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pátek 29. 7.
17:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 160 Kč,
ČIPERKOVÉ
na místě 200 Kč
Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje. Jejich videoklipy na YouTube mají zhlédnutí v
milionech. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na
místě a mlčet. Právě naopak! Po vystoupení na vás čeká autogramiáda a focení.
neděle 14. 8.
20:00
Milevský kláštera – 1. nádvoří
vstupné: od 590 Kč
ANETA LANGEROVÁ – DVĚ SLUNCE
Aneb jak krásné je být milován. Koncert v rámci turné s kapelou a smyčcovým triem proběhne v areálu
Milevského kláštera. Těšit se můžete na jedinečný dvouhodinový program této české pěvecké legendy.
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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 3. až středa 29. 6.
vstupné: 10 Kč
VÝSTAVA „ŠUNKA, MEDITUJÍCÍ SURIKATA A JINÉ OBRAZY“
Prodejní výstava obrazů Petry Schwarzerové.
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz, facebook.com/kino.milevsko
Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino
čtvrtek 2. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
100 min.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR – Pohádka – Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného
prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro
zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla
o zvídavou princeznu Johanku.
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 2. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
110 min.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKOPT
ČR – Komedie, akční – Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Specifická komediální skupina Tři tygři si
podmanili YouTube a teď vyrážejí do kin s prvním opravdickým filmem a Jackpotem. Zběsilá akční komedie
nabídne charakteristický humor, ale také akci, bojové scény, napětí nebo lásku.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 3., sobota 4., neděle 5. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
17:30
98 min.
ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, SR, Maďarsko – Pohádka – Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené
vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale
toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč
pátek 3., sobota 4., neděle 5. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
89 min.
PÁNSKÝ KLUB
ČR – Komedie – Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a
nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a
notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se
prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek
Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to
nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne?
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 9., pátek 10. 6.
DABING
20:00
127 min.
DOKTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
USA – Akční, dobrodružný, mysteriózní – Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový svět
studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do
neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a
nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
sobota 11., neděle 12. 6.
DABING
20:00
147 min.
JURSKÝ PARK: NADVLÁDA
USA – Dobrodružný, akční – Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem
hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
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čtvrtek 16. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
99 min.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ČR – Komedie – Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději a všichni něco chtějí….
vstupné: 70 Kč
pátek 17., sobota 18., neděle 19. 6.
DABING
17:30
100 min.
RAKEŤÁK
USA – Animovaný, rodinný – Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, který se poté, co se svým velitelem
a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu domů skrze prostor a čas a zároveň čelí hrozbě
ohrožující bezpečnost vesmíru.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
pátek 17. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
98 min.
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR – Muzikál, hudební, rodinný – Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem
stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do
deváté třídy, do pro ni nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec
jednoduché, protože holkám šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni
nenápadně pokukovat.
vstupné: 140 Kč
sobota 18., neděle 19. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
84 min.
KDYBY RADŠI HOŘELO
ČR – Komedie, drama – Filmová komedie o dobrovolných hasičích s Miroslavem Krobotem, Michalem
Isteníkem nebo Annou Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě,
než přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. Světovou
premiéru měl film na prestižním filmovém festivalu v Berlíně.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
čtvrtek 23., pátek 24. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
90 min.
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR – Komedie – V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního filmu. Z předchozích událostí se už trochu
oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a
nevázaného sexu. Slibují si životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo selžou a
čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice?
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
sobota 25., neděle 27. 6.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
90 min.
PREZIDENTKA
ČR – Romantický, komedie – Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za
sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu
odpočinout bez pozornosti celé republiky.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
čtvrtek 30. 6., pátek 1. 7.
TITULKY
20:00
153 min.
ELVIS
USA – Hudební, drama, životopisný – Film Baze Luhrmanna „Elvis“ o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin
Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem
(Tom Hanks).
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

