červenec

2019

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
červenec
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.
úterý 2. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – PAT A MAT ZNOVU V AKCI
V novém domově na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se
jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.
Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový
plot? Naši kutilové si dokáží poradit s každým problémem. Kutění je pro ně zábava dokážou si ho patřičně
užít. Našim kutilům není cizí ani moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo
instalaci bezpečnostních kamer.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
čtvrtek 4. 7.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

HUDEBNÍ LÉTO – VANDA A ŽLUTÝ FIJALKY
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
úterý 9. 7.
13:00-16:00

učebna 2

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
úterý 9. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – BOHEMIAN RHAPSODY
Bohemian Rhapsody je film oslavující rockovou skupiny Queen, jejich hudbu a především zpěváka Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou a životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal
jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup této skupiny prostřednictvím
jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou např. „We Will Rock You“ či „Bohemian Rhapsody“.
Příběh vrcholí strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Jejich hudba byla a stále je inspirací
pro celý svět.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
středa 10. 7.
09:00
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Na další oblíbené tvořivé dílně v Milevském kině si nejdříve vyrobíme roztomilého dráčka a pak se dozvíme,
jak to dopadne v dračím dobrodružství, kde mladý viking Škyťák a drak Bezzubka budou společně hledat
Skrytý svět, který je jedinou nadějí na záchranu lidskodračího společenství.
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HUDEBNÍ LÉTO – FANTOM
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
pátek 12. 7.
17:00-22:00

SUPERCARS TUNING & GRILL
Již 4. ročník populárního tuningového srazu, kde se můžete těšit na spoustu super aut nebo například
na dětský koutek. Akce je pořádaná za podpory DK Milevsko a Restaurace V Klubu.
úterý 16. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – ŽENY V BĚHU
Věra (hraje Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – uběhnout maraton. Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu
rozdělí na čtyři díly a zdolají více než 42 km jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr,
ale do startu zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Dcery se však
do běhání nehrnou. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů.
Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka.
Nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten má jeden zásadní problém – manželku. I přesto
však zamilovaná Kačka lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají nyní úplně jiné priority než
běžecký trénink. Svérázná maminka musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla na start
Jindřichova vysněného maratonu. Důležité je vydržet a nevzdávat se.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
čtvrtek 18. 7.
18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

HUDEBNÍ LÉTO – RIGHTNOW & MADDIE
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
sobota 20. 7.
18:00 – 22:00

amfiteátr

vstupné zdarma

COUNTRY VEČER - Kocour & Friends
Soběslavská skupina KOCOUR & friends působí už od roku 1999 na různých akcích, ať už zábavách ,
podnikových akcích a školeních, soukromých oslavách, předváděcích a reklamních akcích, vernisážích,
svatbách, v rekreační sezóně i na různých večírcích pořádaných k zábavě rekreantů a to na území celé ČESKÉ
REPUBLIKY.
úterý 23. 7.
21:00
amfiteátr
vstupné zdarma

LETNÍ KINO 2019 – ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pedvidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků či sedláků ani netuší, že za jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě sledováni místní pekelnou
pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer
se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert ve světě otrkal. Bonifác se vydává do Pytlova, kde mu zdejší šejdíř
kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetězec událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a
podvodníci. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a město osvobodil.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
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vstupné: zdarma

HUDEBNÍ LÉTO – THE VARLATANS & LUCKY BREW
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
úterý 30. 7.
21:00

amfiteátr

vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne však
jeho nezávazný způsob života utrpí hned několik ran. Dostane výpověď v práci, jeho bývalé manželka a dcera
ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá
šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy jako správný chlap – společně se svým nejlepším kamarádem
Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože ženský to mají v životě mnohem
jednodušší. Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické jízdy a zásahem vědmy Zolany se stal ženou.
Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem ale především naučit se
v ženském těle žít. Opravdu to mají ženy snazší?
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
Připravujeme:
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.
čtvrtek 22. 8. až neděle 25. 8.
park Bažantnice

BARTOLOMĚJSKÉ POSCVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
sobota 31. 8.

start od areálu koupaliště

POHÁDKOVÝ LES
Tradiční akce pro děti připravená na konec letních prázdnin.

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 2.7.

VÝSTAVA – MOMENTY Z PŘÍRODY
Fauna na snímcích vítěze fotografické soutěže Czech Nature Photo 2019 Ondřeje Nágla. Výstava potrvá do
30. července.
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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 4. 7., pátek 5. 7.
20:00
DABING
142 min.
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
3D
USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým
výzvám ve světě, který se navždy změnil.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč
sobota 6. 7., neděle 7. 7.
20:00
TITULKY
125 min.

SRÁŽKA S LÁSKOU
USA – Romantický, komedie – Srážka s láskou je romantická komedie plná nekorektního humoru, ve které
Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár, kterému byste na první pohled moc šancí
rozhodně nedali.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
středa 10. 7.
9:00
DABING
104 min.
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + JAK VYCVIČIT DRAKA 3
USA – Dobrodružný, animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a animákem
Jak vycvičit draka 3.
vstupné: 60 Kč
čtvrtek 11 7.
20:00
TITULKY
87 min.

KOŘIST
USA – Thriller, horor – Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze všech
živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi dokáže přežít obyčejná holka? Hororoví mistři Sam Raimi a Alexandre Aja
natočili thriller o jednom z nejděsivějších pozemských predátorů.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 12. 7., sobota 13. 7.
20:00
ČESKÉ ZNĚNÍ
92 min.

UZLY A POMERANČE
ČR, Německo – Drama, rodinný, romantický – Uzly a pomeranče vypráví o šrámech i pomerančové vůni na
prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o dospívání. Velkou roli hrají
koně.
vstupné: 120 Kč
neděle 14. 7.
20:00
TITULKY
85 min.

DEVADESÁTKY
USA – Drama, komedie – Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně
rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho
prožívá v polovině devadesátek.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
čtvrtek 18. 7., 2D pátek 19. 7., 2D sobota 20. 7., 3D neděle 21. 7.,
17:30
DABING
109 min.
LVÍ KRÁL
3D A 2D
USA –Rodinný, animovaný, dobrodružný – Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
vstupné: 3D: plné 150,- Kč, děti 130,- Kč vstupné 2D: plné 130,- Kč, děti 110,- Kč
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20:00

DABING
142 min.
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
3D
USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým
výzvám ve světě, který se navždy změnil.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč
sobota 20. 7., neděle 21. 7.
20:00
DABING
111 min.
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Německo – Komedie – Komediální příběh o tom nedůležitém v současném materiálním světě.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
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
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