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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 

neděle 2. 6.   15.00    amfiteátr DK nebo velký sál (dle počasí) 

VODNICKÁ POHÁDKA  
SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU MV ČR 

Dům kultury připravil pohádku ke Dni dětí. 
Hraje: Divadelní společnost Koňmo 
Klapy klap, klape mlýn…, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, neboli, kdo chce kam, pomozme 
mu tam…!  
Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, 
mazaným vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná zatočí a dá-li Bůh, 
dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí.  
Rozverné představení pro malé i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje, vodník 
miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom můžou strhnout!  

Díky finanční podpoře Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR je představení bez vstupného.  

od pondělí 3. 6.   07.00 – 15.30   kancelář DK            kurzovné: 1850 Kč      

ZAHÁJENÍ ZÁPISU DO TANEČNÍCH 2013 
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou, závěrečný ples – Věneček, výuku stolování s rautem, DVD 
z průběhu tanečních, CD s fotografiemi z průběhu tanečních, 2 přípitky – vše zahrnuto v kurzovném. 
Zahájení výuky je v pátek 6. 9. 2013. Kurzovné se platí při zápisu! Páry budou přijímány přednostně. 
Více informací v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

čtvrtek 6. 6.       velký sál DK       vstupné: dobrovolné 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU II. ZŠ MILEVSKO 
Zadáno pro II. ZŠ J. A. Komenského Milevsko. 
Sempé Goscinny – Malý Mikuláš a jeho přátelé – Sedm školních příhod malého Mikuláše, které jsou sice z jiné doby, 
ale určitě pobaví svou aktuálností. 
Představení ve 12.45 hodin pro žáky školy, v 17 hodin představení pro rodiče a veřejnost. 

neděle 9. 6.   14.00    amfiteátr DK nebo velký sál  

3. TANEČNÍ SHOW POD ŠIRÝM NEBEM    (dle počasí) 

3. ročník unikátní taneční show, na které se představí milevské taneční skupiny a jejich 
hosté. 
Kompletní výtěžek ze vstupného bude použit pro charitativní účely, všichni účinkující 
vystupují bez honoráře. 
Více informací na plakátech a na www.dkmilevsko.cz.  

od pondělí 10. 6. do pondělí 30. 8. 

3. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU 
Do soutěže přijímáme fotografie s motivem rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly, apod.  
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik 
Bližší informace a konkrétní podmínky soutěže naleznete na plakátech, www.dkmilevsko.cz nebo na telefonu 
383 809 201. 

úterý 11. 6.   13.00 – 16.00   učebna 1 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 
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sobota 22. 6.   odjezd v 7 hodin od DK Milevsko     cena dopravy: 270,- Kč 

ZÁJEZD DO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
Přihlášky se přijímají v kanceláři DK Milevsko, na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. 

středa 26. 6.        letní fotbalový stadion 

4. DEN SE ZÁCHRANÁŘI 
SPOS Milevsko s. r. o. a Dům kultury Milevsko pořádají pro žáky škol z Milevska a okolí již 4. Den se záchranáři.  
Sraz na hlavní tribuně letního stadionu. Ukázky výcviku policejních psů, ukázky starší a novější techniky dobrovolných 
hasičů a profesionální jednotky. Ukázky moderního vybavení záchranné lékařské služby. Ukázka vybavení zbraní, 
vozidel, výstroje cizinecké policie, pořádkové policie a městské policie.  

středa 26. 6.    17.00    velký sál DK  

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
čtvrtek 27. 6.    17.00    velký sál DK  

ZAKONČENÍ ROKU – TANEČNÍ SKUPINA EFK 
Přehlídka všech skupin a tanečníků TS EFK k příležitosti zakončení dalšího úspěšného tanečního roku. Rádi přivítáme 
rodiče, příbuzné, kamarády i fanoušky. 

sobota 29. 6.   13.00    park Bažantnice 

2. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH KAPEL V MILEVSKU 
Druhý ročník festivalu se opět koná v parku v Bažantnici, kde bude 
probíhat kulturní program.  
V rámci festivalu vystoupí jako host jihočeská originální dechová hudba 
Keramička, diváci se můžou těšit na místní dechovou kapelu Kovačka, 
Dechovou hudbu města Písku nebo netradiční dudáckou kapelu Duha. 
Více informací na plakátech a www.dkmilevsko.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 

pondělí 3. 6.   17.00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY – MOJE MALOVÁNÍ 
Vernisáž prodejní výstavy obrazů Milana Jelínka. 

od úterý 4. 6. 

VÝSTAVA – MOJE MALOVÁNÍ 
Prodejní výstava obrazů Milana Jelínka. 
Výstava potrvá do 28. června. 

pátek 14. 6.   19.30               vstupné: předprodej 100,- Kč, na místě: 120,- Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – REPUBLIC OF TWO 
Skupina Republic of Two je indie folková hudební formace Jiřího Buriana a 
Mikoláše Růžičky. Na podzim roku 2010 vydali debutové album Raising the Flag, 
mířenou reakci na dnešní přehlušený svět plný agrese, hudebních trendů a retro 
kolotočů. Převážně jemné skladby v akustickém hávu (dvě akustiky, basa, cello a 
zpěvy) jsou nasáklé skandinávskou lehkostí a britskou melodičností.  Za toto album 
byla skupina oceněna Akademií populární hudby Cenou Anděla v kategorii Objev 
roku 2010. Druhé studiové album Republic of Two vyšlo v roce 2011 pod titulem 
The End of War, jako host na desce zpívá Kateřina Winterová ze skupiny Ecstasy of 
Saint Theresa.  

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


