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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 

pátek   1. 3.   19.30   prostory DK     

REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO 
Hraje: Elizabeth 

neděle   3. 3.   08.30   velký sál 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, M. O. MILEVSKO – VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
středa   6. 3.   09.00   výuková učebna               vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
Viděli jste už někdy skákající kelímek? Pokud ne, zveme vás na prázdninovou dílničku, kde si dva takové kelímky 
vyrobíte. Dále se můžete těšit na výrobu jarního kvítí. Přineste s sebou hliněný květník o průměru cca 7 cm. 
středa   6. 3.   18.00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čtvrtek   7. 3.    08.30   velký sál 

VALNÁ HROMADA – SENIOR KLUB ZVVZ 
Začátek ve 14.30 hodin (výběr poplatků od 8.30 hodin) – jen pro členy Senior klubu ZVVZ. Od 15.30 hodin taneční 
zábava – hraje kapela Zelená šestka. 

pátek   8. 3.   14.00 – 16.00  učebna 2 

IRISDIAGNOSTIKA 
Poradna Jitky Hanzalové. 
neděle   10. 3.   18.00 – 22.00  velký sál                 vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČERY – BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ 
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje oblíbená táborská kapela Klasik trio. 
Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. 
Rezervace předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

pondělí 11. – pátek 15. 3.     počítačová učebna   

PC – KURZ – ZÁKLADY PC  
Pořádá: Senior klub ZVVZ Milevsko. 
Zájemci o PC kurz se můžou hlásit v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 

úterý   12. 3.    13.00 – 16.00  učebna 1 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – pozor změna termínu. 

úterý   12. 3.   17.30   výuková učebna             vstupné: 130,- Kč 

KURZ – DRÁTOVÁNÍ VAJÍČEK 
Různé techniky drátování pod vedením manželů Pichových. Na kurzu si každý zhotoví dvě kraslice, veškerý potřebný 
materiál je v ceně.  

čtvrtek   14. 3.    18.00   velký sál                 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – DÁLNÝ VÝCHOD  
- PO STOPÁCH USSURIJSKÉHO TYGRA, ŽLUTÉ RASY A ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ 
Audiovizuální cestovatelský pořad v podání agentury Pohodáři Pelhřimov.   
Tento pořad chce diváky pozvat do třeskuté zimy do země Nanajců, někdy nazývaných Goldi, 
Ulčů, Negidalů, Oročů, Udehejů, Korjaků a Jakutů, což jsou původní obyvatelé, dále Číňanů, 
kterým zde říkají Kitájci, a Korejců i Japonců, jež zde od nepaměti prosazovali své zájmy, a od 
šedesátých let 19. století i Rusů, kteří nakonec její území z velké části kolonizovali. Martin Dufek se hned při letu 
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seznámil s českými hokejisty a slovenským gólmanem, kteří tam na východě hrají kontinentální ligu, takže povídání 
bude i o nich. Pak o historii, současnosti, bohatství i vojenských průšvizích Dálného východu (použití ruské tajné zbraně 
na řece Ussuri, tvořící rusko-čínskou hranici, při kterém přišlo o život šest tisíc Číňanů), jinými slovy o zdejším soužití 
žluté a bílé rasy. Na řadu přijdou také pravoslavné Vánoce. Samozřejmě velká část bude věnována největší kočkovité 
šelmě na světě – tygru ussurijskému. A jak nabízí název pořadu, i československým legionářům, kteří zde zanechali 
nesmazatelné stopy. Pokud chcete znát podrobnosti a užít si exotického videa, fotek, hudby a živého vyprávění přijďte. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě 
před akcí. 

sobota   16. 3.   15.00   velký sál                 vstupné: 50,- Kč 

POHÁDKA – O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI 
Pohádka pro děti v podání pražského Divadla Andromeda. 
Perníkovému dědkovi a babě si již nelíbí číhat na děti ve své perníkové chaloupce, a tak se 
vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku 
s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jestli se mu podaří dostat se na svobodu a jak 
to všechno dopadne, uvidí děti v naší veselé pohádce s mnoha písničkami. 
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Domu kultury, tel. 383 809 200. 

neděle   17. 3.    19.00   velký sál               vstupné: 250,- Kč 

PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND + MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ 
Petr Spálený se hudbě se věnuje profesionálně od roku 1967, kdy přijal nabídku Jiřího Štaidla 
na angažmá v tehdejším hudebním divadle Apollo. Koncertoval a nahrával s Apollobeatem, 
později skupinou Apollo nepřetržitě 20 let. V letech 1987–1992 skládá hudbu pro všechna 
představení Divadla Jiřího Grossmanna, kde také vystupoval. Psal hudbu do TV pořadů DJG 
„Zajíc v pytli". Na konci roku 1995 se Petr Spálený znovu vrátil na koncertní pódia s novou 
skupinou Apollo a Miluškou Voborníkovou. Od roku 2001 koncertuje s kapelou Apollo Band. 
Repertoir není vymezen jediným stylem. Pohyboval se od rocku a popu přes country music až k experimentální tvorbě 
(Zvon šílencův, dvojalbum Podoby).  
Rezervace vstupenek probíhá již nyní na www.milevskem.cz, platnost rezervace 14 dní. Vstupenky je možné zakoupit 
v kanceláři Domu kultury. 

úterý   19. 3.   18.00   výuková učebna               vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – CO MOHOU PROZRADIT KARTY A RUNY 
V rámci besedy se mohou účastníci dovědět o tom, jak může výklad karet pomoci řešit problémy v různých oblastech 
života. Seznámí se také s runovými symboly, které k věštění používali už Vikingové.  
Přednáší: Stanislava Koblihová 

čtvrtek   21. 3.    15.00 – 19.00  velký sál  

SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIOR KLUBU ZVVZ 
čtvrtek   21. 3.   17.30   výuková učebna             vstupné: 150,- Kč 

KURZ – VELIKONOČNÍ VAZBA Z ŽIVÝCH KVĚTIN 
Přijďte si vyrobit netradiční skleněnou velikonoční dekoraci za pomoci živých květin.  
Lektorka: Laďka Bečková.  
Přihlášky předem do úterý 19. března na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. 
 

pátek   22. 3.   19.30   velký sál               vstupné: 50,- Kč,  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NAŠI FURIANTI           členové Senior klubu ZVVZ  

Hraje: Ochotnický soubor FORBÍNA Jistebnice.                                po předložení průkazky: 25,- Kč 
Obraz života v české vesnici od Ladislava Stroupežnického.  
Drama se odehrává ve vesnici na Písecku v roce 1869. Obecní zastupitelé Honic mají rozhodnout, komu přidělí 
uvolněné místo ponocného. Na ponocného jsou dva kandidáti, vysloužilý voják Valentin Bláha a krejčí František Fiala. 
Pro Bláhu hlasuje starosta obce Filip Dubský a pro Fialu první radní Jakub Bušek. Dubský s Buškem jsou furianti, vždy 
musí prosadit svou vůli a vždy mají pravdu, nechtějí si navzájem ustoupit už jen z principu. Spor se vyhrocuje 

http://www.milevskem.cz/
mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
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nalezením anonymního dopisu, který vyhrožuje požárem vesnice, pokud nebude zvolen Bláha. Bláha je křivě obviněn 
za údajné sepsání dopisu a vyhrožování paličstvím, Dubský se Bláhy zastává, Bušek ho naopak obvinil. Švec Habršperk, 
Bláhův přítel, porovnáním rukopisu odhalí skutečného viníka, respektive je schopen prokázat Bláhovu nevinu. Syn 
Dubského, Václav, se chce oženit s Verunkou Buškovou. Otcové sňatek nechtějí připustit, vedou hádky o případné 
věno. V závěru při volbě ponocného se odhalí skutečný autor dopisu a Habršperk donutí Buška ke smíru s Dubským, a 
to pod pohrůžkou, že ho udá za pytláctví.  
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před 
představením. 

sobota  23. 3.   08.30 – 11.00  prostory DK 

VELIKONOČNÍ TRHY 
Součástí trhů budou dílničky pro děti. 

středa   27. 3.    17.00   velký sál  

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
středa   27. 3.   18.00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čtvrtek   28. 3.    09.00   výuková učebna                vstupné: 10,- Kč 

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
Přijďte si vyrobit velikonoční košíček s kuřátky a ovečku. Přineste si s sebou vatu a 2 vlašské ořechy. 
 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN: 
pátek   12. 4.   19.30   velký sál             vstupné: 210,- a 160,- Kč 

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY – NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ 
Nejúspěšnější česká travesti skupina HANKY PANKY míří do Milevska se zbrusu novým pořadem Na 
přání diváků. Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Martin a Libor, která se téměř každý večer promění díky 
třpytu večerních šatů a pestrých líčidel v krásné ženy, si tentokrát připravila zábavný pořad ušitý 
přímo na míru diváků. Zhruba šest měsíců měli diváci z různých měst a koutů celé republiky i 
Slovenska, kde tato v současné době velmi populární formace uvádí své pořady, možnost psát své 
nápady a tipy na to, co by rádi viděli. 
Nejlepší návrhy byly vybrány a sestaveny do celovečerního pořadu nabitého nejen písničkami, ale i 
vtipnými scénkami, parodiemi herců, hereček, zpěváků a zpěvaček. Pořady, které se těší oblibě v 
řadě vyprodaných kulturních domů a divadel sestavuje tato skupina 2x do roka. Těšit se můžete na Hříšný tanec, 
Jeniffer Lopez, Christinu Aquileru, Dianu Ross s Michaelem Jacksonem, Halinu Pawlowskou, Pavla Vítka, muzikál Mama 
Mia, PSY s hitovkou Gangam Style, Hanu Zagorovou nebo Tornádo Lue. Kopie daných zpěvaček jsou někdy natolik 
věrohodné, že byste je sami nerozeznali od originálu. Přijdtě se přesvědčit na vlastní oči. Více informací naleznete na 
internetových stránkách www.hankypankyshow.eu. 

Rezervace a předprodej vstupenek od 1. 3. na www.milevskem.cz a v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 
1 

úterý   23. 4.   odjezd od DK v 16 hodin 

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ DO DIVADLA KALICH – DRAHOUŠKOVÉ 
Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou 
fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální a stále palčivější. 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout. 
Cena vstupenky: 399 Kč (+ zdarma sousední místo ve stejné hodnotě), jízdné: 200 Kč/osoba. Rezervace vstupenek na 
tel. 383 809 200. 
 
 
 
 

http://www.hankypankyshow.eu/
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) 

tel.: 382 522 082, galerie@dkmilevsko 

pátek   1. 3.   17.00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MARTINA TŘEŠTÍKA 
Prodejní výstava obrazů Martina Třeštíka.  

od pondělí 4. 3.  

VÝSTAVA OBRAZŮ MARTINA TŘEŠTÍKA 
Prodejní výstava obrazů Martina Třeštíka. Výstava potrvá do 28. března. 

pátek   15. 3   19.30       vstupné: předprodej 120,- Kč, 

HUDEBNÍ SKLEPY – VÁCLAV KOUBEK TRIO               na místě 150,- Kč 
Václav Koubek – harmonika, zpěv, autorské čtení. Jan Ponocný – kytary, krabičky, zpěv. 
Jaroslav Jeřábek – saxofon. Zakladatel Hudebních sklepů nemůže na jubilejních Hudebních 
sklepech chybět. Přijede po delší době, tentokrát konečně i s Jardou Jeřábkem. 
Předprodej vstupenek Galerii M, tel. 382 522 082 nebo v kanceláři domu kultury, tel. 
383 809 200. 

Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ je realizován za laskavé finanční podpory 
Státního fondu kultury České republiky. 

pátek   22. 3.    19.30                     vstupné: předprodej 200,- Kč, 

HUDEBNÍ SKLEPY – MARK GEARY                          na místě 250,- Kč 

Jeden z nejvýraznějších irsko-amerických písničkářů dneška, inspirovaný folkovou tradicí 
Boba Dylana a Leonarda Cohena přijíždí opět do Milevska. V posledních čtyřech letech se 
Mark Geary podílel na dvou nezávislých filmech, prezentovaných v Sundance (Loggerheads 
a Steel City), hrál na hudebních festivalech v Sundance, Berlíně a New Yorku, a také 
pravidelně vystupuje v České republice. Přijetí, kterého se mu tady od českého publika 
dostává, mu učarovalo.  
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ je realizován za laskavé finanční podpory 
Státního fondu kultury České republiky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


