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 DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ: 7:00 - 11:30 a 12:15 - 15:30 

tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz 

středa 2. 10.    15.30   učebna dětských aktivit 

HRAVÁ ANGLIČTINA – ZAHÁJENÍ KURZU 
Angličtina pro děti od 4 let. Lektorka: Simona Vachtová. 

středa 2. 10.    17.30   hudební sál    

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU 
Od října každé pondělí od 17.30 hodin, každou středu od 17.30 hodin a každý čtvrtek od 18.30 hodin. 

čtvrtek 3. 10.     18.00   loutkový sál            vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – HAVAJSKÉ OSTROVY 
Tradiční cyklus naučných pořadů pokračuje po prázdninové přestávce. Přednášejícím bude tentokrát 
cestovatel Petr Nazarov s přednáškou o Havajských ostrovech. 
Dvanáct měsíců toulek po šesti havajských ostrovech se zvláštním zaměřením na ostrov opředený 
mystickými pověstmi a magickou atmosférou a často nazývaný jako „Přátelský ostrov“ nebo „Ostrov 
kouzelníků“ – ostrov Molokai. Více o přednášejícím Petru Nazarovi najdete na stránkách 
www.petrnazarov.org. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko nebo přímo na místě před akcí. 

pátek 4. 10.    17.30 a 20.00  velký sál    účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013                     ostatní: 30,- Kč 

5. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A 20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi. 

sobota 5. 10.    10.00 – 12.00  hudební a přednáškový sál  vstup zdarma 

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB 
Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky, kola, autosedačky, 
hračky, sportovní potřeby a další věci pro děti. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 
3. října na tel. č. 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Pro nakupující je vstup zdarma, 
podmínky prodeje naleznete na webových stránkách domu kultury. 

sobota 5. 10.    17.00   velký sál                        vstupné: 60,- Kč 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 
Dům kultury Milevsko uvádí představení pro děti i dospělé v podání souboru Kovářovská opona. 
„Když před zlem jednou utečeš, budeš už utíkat pořád..." ale to může změnit jedině láska a odvaha.  
Bylo nebylo, v království daňově nepřizpůsobivých lidí, jeden loupežník dceru měl a král zas syna. Krále a 
královnu máloco udrží doma u vladařských povinností a jsou stále na cestách. A tak s velkorysostí sobě 
vlastní přenechávají vládu královské radě, ve které mají hlavní slovo rádcové Ferenc a Lorenc. Ti však víc, než 
na spokojenost obyvatel hledí do svých kapes, a tak vypisují nové a nové a nové daně. Jediný, kdo nemá 
strach se této nespravedlnosti postavit, je neohrožený a moudrý loupežník Karaba. Co se ale stane, když 
jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík a rádcové daně vybírají a vybírají a vybírají? Jak už to 
tak chodí, může to změnit jedině láska a odvaha... 
Představení plné krásných písniček, ve které si přijdou na své jak děti, tak i dospělí. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko nebo přímo na místě před akcí. 

úterý 8. 10.    13.00 – 16.00  učebna 2  

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

http://www.petrnazarov.org/
mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
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čtvrtek 10. 10.    16.00   velký sál             vstupné: 50,- Kč 

POHÁDKA PRO DĚTI – O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 
Pohádka v podání divadelního souboru Mladá scéna Ústí nad Labem patří k nesmrtelným dílům našich 
klasiků. Svým ztvárněním je určena zejména těm nejmenším. Inscenace plná písniček, kouzel, světelných a 
zvukových efektů určitě ale okouzlí nejen malé diváky. Jednoduchý příběh, kde zlá macecha a sestra Johana 
vyhání hodnou Marušku do sněhem zasypaných hor pro fialky, jahody a jablka, je obohacený postavou 
chudého zvoníka Ondřeje a Jakuba, bohatého syna statkáře. V pohádce se objeví i zvířátka (myšky, zajíček, 
veverka a ptáčci), která doprovází Marušku na cestě, končící vysoko v horách, kde se setká s dvanácti 
měsíčky. Kouzlem černého divadla mění mrazivý Leden zimní tvář lesa na jaro, léto a podzim, aby pomohl 
Marušce splnit úkoly. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko nebo přímo na místě před akcí. 

pátek 11. 10.    17.30 a 20.00  velký sál     účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013                       ostatní:30,- Kč 

6. lekce, skupina A – 17.30 hod. a skupina B –  20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi. 

neděle 13. 10.    18.00 – 22.00  velký sál  

TANEČNÍ PODVEČER NEJEN PRO SENIORY  

S KAPELOU JIHOČESKÁ PODHORANKA 
Dům kultury Milevsko, Sociální služby města Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ připravili taneční 
setkání s kapelou Jihočeská Podhoranka. 
Jihočeská dechová hudba PODHORANKA vznikla v roce 1977 z mladých hudebníků, nadšenců dechovky. 
Podhoranka se dostala do povědomí posluchačů celého Jihočeského kraje díky několika úspěšným 
nahrávkám v Českém rozhlase v Českých Budějovicích a zařadila se mezi přední dechovky v jižních Čechách. 
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

úterý 15. 10.    18.00    loutkový sál 

KČT – beseda 
čtvrtek 17. 10.    17.30    výuková učebna          vstupné: 150 Kč 

KURZ – VÝROBA KYTIČEK ZE SATÉNU A ORGANZY 
V ceně kurzu je zhotovení tří kytiček, které najdou využití jako brož, ozdoba čelenky do vlasů, ozdoba pásků 
atd.  Na kurz je nutné se předem přihlásit na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz do 
úterý 15. října! 
Lektorka: Laďka Bečková 

pátek 18. 10.   19.00 – 02.00    prostory DK  

5. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI             

Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, pivní soutěže. 

sobota 19. 10.   19.00 – 02.00    prostory DK       

5. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI         
Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, pivní soutěže. 

pátek 25. 10.    14.00 – 22.00    loutkový sál 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
Volební okrsek. 

pátek 25. 10.    19.00     prostory DK            

TANEČNÍ HODINY 2013 – PRODLOUŽENÁ SK. B 

 
sobota 26. 10.   08.00 – 14.00    loutkový sál 

mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
Volební okrsek. 

sobota 26. 10.   19.00     prostory DK           

TANEČNÍ HODINY 2013 – PRODLOUŽENÁ SK. A 
pondělí 28. 10. 

OSLAVY 28. ŘÍJNA  
úterý 29.10.   odjezd autobusu v 16.00 hodin od DK 

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ – STRÝČEK VÁŇA 
Zájezdové představení do Stavovského divadla v Praze.  
Hrají: František Němec, Iva Janžurová, Igor Bareš, Martin Pechlát, Saša Rašilov, Lucie Žáčková, Kateřina 
Holánová a Johana Tesařová. 
Hra plná toužení, zklamání, naděje a zlosti. Pocity, které provázejí člověka od chvíle, kdy si začne plně 
uvědomovat, že mu život protéká mezi prsty. Jsme znechuceni světem, kde ve většině případů vládnou 
neschopní jedinci, kteří se obvykle nemohou pochlubit ničím jiným než pouhou gloriolou úspěchu. A penězi. 
Právě ty jsou v dnešním světě, zdá se, nejdůležitější. Ideje a ideály zmizely. Čekáme. Na štěstí, na změnu, na 
smrt. A doufáme, že nakonec zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí. To platilo před sto lety stejně jako 
dnes. 
Více informací a rezervace v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

středa 30. 10.   09.00     výuková učebna             vstupné: 10 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
Tvořivá výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče i prarodiče. Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci se zvířátky. 

středa 30. 10   17.00    velký sál 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

 
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD: 

sobota 16. 11. 

TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE 
Vstupenky je možné rezervovat na www.milevskem.cz nebo v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 

od pondělí 7. října. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milevskem.cz/
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00 – 17:00; ST a PÁ 9:00 – 16:00 (polední přestávka 11:30 – 12:30), SO 9:00 – 11:00 

tel.: 382 522 082 

čtvrtek 3. 10.    17.00   

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z POHLEDU SRDCE 
Prodejní výstava olejomaleb Evy Chudové. 

od pátku 4. 10.                   vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA – Z POHLEDU SRDCE 
Prodejní výstava olejomaleb Evy Chudové. 
Výstava potrvá do 30. října. 

pátek 18. 10.   19.30            vstupné: v předprodeji 180,- Kč,  

HUDEBNÍ SKLEPY – MARIA DOYLE KENNEDY              na místě 200,- Kč 

Maria Doyle Kennedy objíždí svět jako sólová zpěvačka. Na kytaru ji doprovází manžel Kieran, pokud zrovna 
není na šňůře v USA s Hothouse Flowers. Její muzika je mrazivá i hřejivá, surová i upřímná, irsky baladicky 
klidná, stylově mezi The Cure a Patti Smith. Na vystoupení představí své nejnovější album Sign (2012), které 
je považováno za nejlepší z její dosavadní tvorby a které představuje písničkářství zcela mimořádného 
formátu. „Nemohla bych přežít jediný den bez zpívání,“ říká Maria. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Galerii M, tel. 382 522 082 nebo přímo na místě před akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


