červen

2019

DŮM KULTURY – Nádražní 846
sobota 1. 6.

Provozní doba pokladny: PO – PÁ: 8:00-11:30 a 12:15-15:30,
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz
15:00
amfiteátr/velký sál
vstupné: zdarma

O PEJSKOVI A KOČIČCE – POHÁDKA KE DNI DĚTÍ
Loutková pohádka, volně inspirovaná knihou Josefa Čapka. Pejsek s kočičkou myjí podlahu, vyprávějí
pohádku o pyšné noční košilce, a nakonec upečou sváteční dort. Zažijete spoustu legrace i napětí,
představení je doprovázeno zpěvy, do kterých se zapojují i děti. Scénografie vychází z ilustrací Josefa Čapka a
loutky jsou v nadživotní velikosti. V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční ve velkém sále
domu kultury.
pondělí 3. 6.
pokladna DK
kurzovné: 2000 Kč

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2019
Zahájení zápisu do tanečních, tanečníci budou přijímáni přednostně v párech. Kurzovné se platí při zápisu
v provozní době kanceláře DK Milevsko: pondělí - pátek 8:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 hodin. Zahájení výuky
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.
pátek 7. 6.
17:30
Milevské kino

MIKULÍN – PROMÍTÁNÍ FILMU – PSÍ POSLÁNÍ 2
Promítání zdarma pro děti, které se zúčastnily sbírání razítek Mikulínů do kartiček a nasbíraly minimálně
deset razítek. Vyhodnocení akce, vyhlášení vítěze, odměny pro děti. Prosíme o potvrzení účasti na promítání
v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo 775 733 552 nebo na e-mailu: produkce@milevskem.cz do
čtvrtka 6. 6. do 15 hodin.
sobota 8. 6.
odjezd v 8 hodin od DK
jízdné: 250 Kč/osobu

ZÁJEZD DO ZOO PRAHA
Zoologická zahrada hl. města Prahy se nachází v krásném a členitém terénu Trojské kotliny. Podle serveru
TripAdvisor je čtvrtou nejlepší zoologickou zahradou na světě! Může za to skvělé zázemí, ohromná rozloha –
celých 58 hektarů, ale především obrovský počet zvířecích obyvatel. Přes 150 expozic a 12 pavilonů obývá
více než 5000 zvířat. Zájezd je určen pro všechny generace, přihlášky se přijímají v kanceláři DK, na telefonu
383 809 201 nebo e-mailu: kurzy@milevskem.cz.
úterý 11. 6.
13:00–16:00
učebna 2

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
úterý 11. 6.
18:00
velký sál
vstupné: dobrovolné

BALADA PRO BANDITU
Závěrečné muzicírování žáků a učitelů 2. ZŠ Milevsko, které je tentokrát naplněno inspirací lidovou hudbou.
Uslyšíte písně Hradišťanu Jiřího Pavlici, pásmo z muzikálu Balada pro banditu a skladby Jaroslava Hutky.
neděle 16. 6.
15:00
velký sál
vstupné: 80 a 100 Kč

IKONY
Tento divadelně taneční projekt je dalším představením z dílny EFK dance family. Tento rok tanečníci zobrazí
světově proslulé hudební ikony ve velké show za doprovodu videoprojekce. Součástí představení bude
tradiční rozloučení s tanečním rokem 2019 a ukázka všech soutěžních i nesoutěžních choreografií kurzů EFK.
Předprodej www.milevskem.cz nebo v kanceláři DK.
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velký sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
čtvrtek 20. 6.

15:00

učebna 3

IRISDIAGNOSTIKA
Poradna Jitky Hanzalové.
sobota 22. 6.
07:00–10:00

start před DK

POCHOD MILEVSKÝM KRAJEM
Pořádá Klub českých turistů. Již 3. ročník turistického pochodu, pěší trasy 3, 5, 8, 10, 19 km. Cyklotrasy 29,
48, 58 km. Zařazeno mezi akce Dvoustovka. Start od Domu kultury Milevsko, cíl v místě startu. Skupinový
odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin, vede Ladislav Macháček. Akce je uspořádána k výročí 100 let od založení
KČT Milevsko. Informace na telefonním čísle: 734 735 946, 737 232 897.
sobota 22. 6.
náměstí E. Beneše
vstup zdarma

MILEVSKO SOBĚ 2019
Již 2. ročník akce, ve které mají možnost se představit všichni milevští umělci, sportovci, sportovní kluby,
tělovýchovné jednoty, tanečníci, zpěváci či neziskové organizace. Těšit se můžete například na vystoupení
taneční skupiny EFK či NRG crew, moderní gymnastky z klubu RG Proactive Milevsko, světelnou show
skupiny Jungle Fiction, vystoupení cvičenců ze Sokola Milevsko, hudební vystoupení Kláry Brožové, Adély
Klímové, sboru Mil-Roses, na Milevský dětský sbor a Milevský smíšený sbor, taneční vystoupení svěřenců
manželů Bolkových či vystoupení skupiny 2N Aerobic clubu. Chybět nebudou ani stánky městské knihovny,
Domu dětí a mládeže Milevsko, centra Milísek či ukázka činnosti sportovních klubů fotbalu, házené a hokeje.
Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno dětské představení. Přesný program bude brzy zveřejněn na
webových stránkách www.milevskem.cz či facebookových stránkách Domu kultury Milevsko. Prosíme
všechny, kteří mají ještě zájem se akce zúčastnit jako účinkující, ať se ozvou na email info@milevskem.cz
nebo na telefonní číslo 383 809 200.
čtvrtek 27. až sobota 29. 6.

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
Více na www.prestenice.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
úterý 4. 6.
18:00

VERNISÁŽ – VÝSTAVA BARVA A SVĚTLO
Výstava obrazů akademického malíře Vladimíra Albrechta a jeho manželky Zdenky z Posázaví. Výstava potrvá
do soboty 29. června do 12 hodin.
čtvrtek 13. 6.
19:30
vstupné: 180 a 200 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – MATEO PTASZEK & JOHNNY STEHLÍK & ELVIS ČIHÁK
Harmonikář a zpěvák Matěj „Mateo" Ptaszek se svými spoluhráči Janem „St. Johnny Stehlíkem a Janem Elvis"
Čihákem natočil nové album Screaming The Blues (vydal Galén 2019). Deska vznikla ve studiu, ale natáčelo
se živě. Hudebníci ji věnují letošnímu významnému výročí půlstoletí od legendárního festivalu Woodstock,
pořádaného na louce u amerického městečka Bethel. Album se nese v duchu bluesových kapel, které na
festivalu hrály – Canned Heat nebo The Paul Butterfield Blues Band – a dalších bluesmanů, kteří významně
oslovili tehdejší rockery. Woodstock navždy ovlivnil několik generací a stále působí jako důkaz toho, že láska,
svoboda a hudba k sobě nerozlučně patří.
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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
sobota 1. 6., neděle 2. 6.
20:00
TITULKY
120 min.

ROCKETMAN
USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh
jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 6. 6.
15:00
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
LOVENÍ
BIO SENIOR
ČR – Romantická komedie – Hledá se láska, Zn.: Spěchá... Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo
a někdy zase moc.
vstupné: 50 Kč
čtvrtek 6. 6., neděle 9. 6.
17:30
DABING
190 min.
AVENGERS: ENDGAME
3D
USA – Akční, dobrodružný – Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
pátek 7. 6., sobota 8. 6.
17:30
DABING
108 min.

PSÍ POSLÁNÍ 2
USA – Rodinný – Některá přátelství jsou věčná, a to i v pokračování celosvětově úspěšného rodinného filmu
Psí poslání.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
pátek 7. 6., sobota 8. 6.
20:00
DABING
114 min.
X-MEN: DARK PHOENIX
3D
USA – Akční, dobrodružný, fantasy – X–Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, která
pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, ale když se vrátí domů,
zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark Phoenix.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
čtvrtek 13. 6., pátek 14. 6.
20:00
DABING
107 min.

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
USA – Akční, sci-fi – Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém
dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů
v černém.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
sobota 15. 6.
20:00
TITULKY
101 min.

BEATS
VB – Drama – Beats vypráví univerzálně platný příběh o dospívání odehrávající se na pozadí hudby, která je
stejně eklektická a elektrifikující jako scéna, jež se z ní zrodila.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč
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99 min.

SPITFIRE
VB – Dokument – Film ohromí fantastickými záběry z ptačí perspektivy natočenými špičkovým leteckým
kameramanem i vzácnými, digitálně upravenými archivními záznamy z bouřlivých čtyřicátých let, kdy byl
tento letoun bezkonkurenčním králem nebes.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč
čtvrtek 20. 6.
15:00
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
TERORISTKA
BIO SENIOR
ČR – Komedie, drama – od tvůrců Teorie Tygra.
vstupné: 50 Kč
čtvrtek 20. 6., pátek 21. 6.
20:00
TITULKY
120 min.

ROCKETMAN
USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh
jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
pátek 21. 6., sobota 22. 6., neděle 23. 6. 17:30
DABING
86 min.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
USA – Animovaný, dobrodružný – V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými
emocemi. A že to jsou často dramata!
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
sobota 22. 6.
20:00
TITULKY
94 min.

PODFUKÁŘKY
USA – Komedie – Rebel Wilson jako amatérská podvodnice a Anne Hathaway jako podfukářka nejvyšší třídy
se spojí, aby svedly, oklamaly a obraly bohaté chlapy o jejich peníze.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
neděle 23. 6.
20:00
TITULKY
120 min.

BRANKÁŘ
Německo, VB – Drama, životopisný, romantický – Fascinující životní příběh legendárního brankáře
Manchester City Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému
původu a svůj přelomový zápas dohrál navzdory život ohrožujícímu zranění.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč
čtvrtek 27. 6., pátek 28. 6.
20:00
TITULKY

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: 130 Kč
sobota 29. 6., neděle 30. 6.
20:00
TITULKY
117 min.

YESTERDAY
VB – Komedie, hudební – Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný
člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista
legendárních komedií Richard Curtis, spojily síly a natočily originální a hravou komedii o muzice a lásce.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
www.milevskem.cz, Turistické informační centrum Milevsko, DK Milevsko
FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO
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