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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 

sobota 3. 5.    13.00   nám. E. Beneše 

7. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM NA CESTU V MILEVSKU 
Časový harmonogram: 13.00 – 13.30 hod. - příjezd na náměstí E. Beneše; 13.30 hod. - modlitba za motorkáře 
v kostele sv. Bartoloměje; 14.00 hod. - žehnání motorek čtyřmi kněžími; 15.00 hod. - společná vyjížďka na 
Zvíkov. Změna programu vyhrazena. Moderuje: Dárt. Občerstvení zajištěno, každý účastník obdrží samolepku 
sv. Kryštofa. Pořádá: město Milevsko, Římskokatolická farnost Milevsko, Dům kultury Milevsko, ROAD 
RACING RIDERS (3R). Akce se koná za každého počasí. 

neděle 4. 5.    18.00   velký sál          vstupné: předprodej 50,- a na místě 60,- Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KOUZELNÉ RUKAVICE 
Divadelní představení v podání Divadelního spolku Fikar Nadějkov. 
Kouzelné rukavice popisují moderní verzi pohádky o Hloupém Honzovi, který žije v kouzelném království. To 
se ovšem pokrokový král snaží změnit ve sportovní velmoc. Baba Jaga střídavě létá ve stíhačce a na koštěti, 
hloupý Honza se chce stát boxerem. Z literatury postupně vymizely obraty jako Jedli, pili, hodovali, dobrou 
vůli spolu měli, nahradily je chudokrevné texty typu pojedli skrovnou, avšak kaloricky bohatou večeři a zapili 
ji minerálkou… Jak dopadne soupeření pokroku a zpátečnictví v pohádkové říši Megafónie? Zhlédnětě 
představení spolku FIKAR a vše se dozvíte! 
________________________________________________________________________________________ 
čtvrtek 7. 5.    18.00   loutkový sál              vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – SRÍ LANKA – 3. část 
Historie a památky.  
Cestovatel Jindřich Částka navazuje na své dvě předchozí vyprávění o Srí Lance. Svoji přednášku zakončí 
tentokrát historií a památkami Srí Lanky.  
Cejlon, od r. 1972 Srí Lanka, má velmi bohatou historii. Už několik století před naším letopočtem se na ostrov 
dostal buddhismus ze sousední Indie, kde původně vznikl. Srí – Lanští panovníci na severu ostrova vybudovali 
monumentální svatyně, které se dodnes řadí k největším stavbám na světě. Aby uživili rozrůstající se 
obyvatelstvo, zřídili důmyslný systém nádrží, které dodnes slouží svému účelu přesto, že jsou přes 1000 let 
staré. Prolnutí Sinhálského buddhismu a Tamilského hinduismu je vidět zvláště ve starověké Polonaruwě, 
kde se dochovaly jedinečné chrámy s bohatou výzdobou. Na závěr bude promítnut krátký shrnující film od 
spolucestujícího Milana Sprengera, který shrne naše putování po tomto nádherném ostrově. 

sobota 10. 5.    19.00   velký sál    vstupné: velký sál: 210,- balkon: 180,- Kč 

TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE – „2106“ 
Lukáš, Honza a Alex – tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na 
prknech divadel a kulturních domů v celé České republice i na Slovensku! Dvakrát do 
roka tato známá travesti formace připravuje zbrusu nový zábavný pořad s výpravnou 
divadelní scénou a řadou jevištních kostýmů. Jejich pořady jsou postavené na parodii, 
nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně 
ženy. 
Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou parodují také politiky, aktuální dění ve společnosti 
a známé zábavné scénky od 80. let až po současnost. V pořadu s názvem „2106“ se 
můžete těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká? Jak bude 
vypadat budoucnost dalších generací? Věřte, že bude zatraceně pestrá, barevná, veselá, rozesmátá... Tedy 
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alespoň u nás! Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou 
princeznu a řadu dalších včetně speciálního hosta večera! Více informací na internetových stránkách 
www.techtlemechtlerevue.cz nebo na facebooku: techtle mechtle revue.  

neděle 11. 5.    15.00   velký sál          vstupné: předprodej 50,- a na místě 60,- Kč 

POHÁDKA PRO DĚTI – JAK DOSTAL KUBA MARJÁNKU ZA ŽENU 
Veselá pohádka pro malé i velké diváky v podání Divadelní společnosti Podkova 
Jihočeského folklorního souboru Kovářova.  
Pohádkový příběh nás přenese na vesnický rynek s cukrárnou a hospodou. Cukrářka i 
hostinský jsou vyhlášenými lakomci, nepřejí lásce Kuby a Marjánky, na níž si myslí i 
hostinský. Jednoho dne přijede na návštěvu za Kubou jeho strýček, jenž projel 
s divadlem svět křížem krážem. Najednou se na rynku objeví bohatý baron, jehož si oba lakomci předchází, 
ale vzápětí kují pikle i s čertem. Kdo je vlastně baron a čert a zda se Marjánka s Kubou k sobě dostanou, to 
vše prozradí děj pohádky. Předprodej vstupenek na www.dkmilevsko.cz.  

úterý 13. 5.    13.00 – 16.00  učebna 1  

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa 14. 5.    17.00   velký sál   

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
středa 14. 5.   18.00   výuková učebna            vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – BYLINKY A KOŘENÍ V KUCHYNI 
Povídání o využití bylinek a koření nejenom pro léčivé účely, ale také při přípravě jídel. Možnost zakoupení 
bylinných čajů a sazenic koření. 
Přednáší: manželé Fröhlichovi 

čtvrtek 15. 5.   17.30   výuková učebna          vstupné: 170,- Kč 

KURZ – KYTIČKY KANZASHI 
Výroba tradiční japonské ozdoby. 
Lektorka: Laďka Bečková 

pátek 16. 5.    18.00                   

38. VÝMĚNNÝ KONCERT – MDS MILEVSKO 
38. ročník výměnných koncertů dětských pěveckých sborů. 
Vystupují: Dětský sbor I. ZŠ Milevsko, Dětský sbor II. ZŠ Milevsko, Milevský dětský sbor a Ostravský dětský 
sbor. Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz. 

sobota 17. 5.    07.00 – 10.00  start od DK Milevsko 

POCHOD PRAHA – PRČICE 
Start 39. ročníku pochodu s trasami 31 km a 40 km, cyklotrasa 52 km. 

neděle 18. 5.    18.00 – 22.00  velký sál              vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČERY – KVĚTNOVÁ ZÁBAVA 
Hraje: kapela Fajnovka 
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravují další z tanečních podvečerů nejen pro 
seniory, na kterém tentokrát vystoupí k tanci i poslechu kapela Fajnovka. 
Kapela Fajnovka, tvořená převážně z absolventů konzervatoře a pedagogů, nabízí plně profesionální hudební 
zážitek. Díky mnohaletým zkušenostem jsou schopni uspokojit jak starší posluchače, tak i mladší generaci. 
Repertoár čítá několik set skladeb nejrůznějších hitů a melodií, a to od lidových písní až po současnou 
hudební scénu. Na své si přijde opravdu každý. Skladby nejen od Ladislava Kubeše, Karla Vacka, Moravanky, 

http://www.techtlemechtlerevue.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
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Václava Neckáře, Karla Gotta či Olympicu a mnoha dalších interpretů jistě polahodí uchu i toho 
nejnáročnějšího posluchače. Tam, kde hraje Fajnovka, by neměl chybět nikdo, kdo má rád kvalitní hudbu a 
skvělou zábavu. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

čtvrtek 22. 5.    09.00 – 15.00  malý sál 

11. DEN ZDRAVÍ  
Pořádá OS Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií. 

pátek 23. 5.    dopoledne  velký sál 

OBĚŽNÁ DRÁHA – PĚVECKÁ PŘEHLÍDKA 
Pouze pro školy. 

pátek 23. 5.    19.30   velký sál    

OBĚŽNÁ DRÁHA – PÍSNIČKOVÁ LIVE SHOW 
Pro veřejnost. Host večera: Sabina Křováková – vítězka Československé Superstar s úžasným hlasem a 
charisma zazpívá na pěvecké soutěži Oběžná dráha a bude další pěveckou osobností, která ocení tři nejlepší 
zpěváky certifikátem Oběžné dráhy. Více informací na www.obeznadraha.cz. 

pátek 23. 5.      loutkový sál 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Volební okrsek  

sobota 24. 5.       loutkový sál 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Volební okrsek 

sobota 24. 5.    19.00   prostory DK             vstupné: 70,- Kč 

NEW GENERATION PÁRTY§SUBLINE DEFINITION II 
Face mejdan nové generace, 2 stage – 1. stage DJ JARDA KOŠATKA a COCO JAMBO, 2. stage DNB 

neděle 25. 5.   14.00   amfiteátr DK    vstupné: dobrovolné 

TANEČNÍ SHOW POD ŠIRÝM NEBEM 
4. 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.  

úterý 27. 5.    16.00   velký sál               vstupné: 10,- a 20,- Kč 

HRAJU, ZPÍVÁM, TANCUJU… 
Vystoupení dětí, které navštěvují kurzy v Domě kultury Milevsko. 

čtvrtek 29. 5.    19.30   velký sál                           

KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 
Z programu: L. Janáček – Suita pro smyčce, V. Mašek – Klavírní koncert, B. Smetana, A. Dvořák – Arie z oper, 
A. Dvořák – Tři moravské dvojzpěvy, B. Martinů – Písničky na jednu stránku, Písničky na dvě stránky.  
Účinkují – Dorotka Kofroňová-Lukášová – klavír, Libuše Santorisová – zpěv; Milevský dětský sbor, sbormistr 
Gabriela Molová; Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, dirigent Jaroslav Vodňanský. 

pátek 30. 5.   08.30   prostory DK 

DEN DĚTÍ 
Určeno žákům 1. stupně milevských základních škol. Pořádá DDM Milevsko. Partnerem akce je DK Milevsko. 
Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. Program na pódiu Divadlo Pinder – 
Čáry máry rošťárny. Soutěže pro děti – DDM Milevsko.  

 
 

http://www.obeznadraha.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
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Připravujeme: 
neděle 1. 6.    15.00   amfiteátr DK                        vstupné: zdarma 

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE 
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace 
řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou 
únosnou míru a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře 
dopadnou.  
V případě nepříznivého počasí se akce koná ve velkém sále DK Milevsko. 

od úterý 3. 6.            

ZAHÁJENÍ ZÁPISU DO TANEČNÍCH 2014  
Zahájení zápisu, tanečníci budou přijímáni pouze v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní době 
kanceláře DK Milevsko – pondělí–pátek 7.00 – 11.30, 12.15 – 15.30 hodin. Zahájení výuky v pátek 5. 9. 2014.  

sobota 14. 6.                    cena dopravy: 290,- Kč 

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

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 

středa 7. 5.     16.00     

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V MILEVSKU 
od pátku 9. 5.            vstupné: dobrovolné 

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V MILEVSKU 
Výstava potrvá do 29. května. 

pátek 16. 5.     19.30       vstupné: předprodej 130,- Kč, na místě 150,- Kč 

VÁCLAV KOUBEK TRIO 
(Koubek – Ponocný – Jeřábek) 
Václav Koubek – harmonika, zpěv, autorské čtení. Jan Ponocný – kytary, krabičky, 
zpěv. Jaroslav Jeřábek – saxofon. Zakladatel Hudebních sklepů nemůže na 
Hudebních sklepech chybět. Předprodej vstupenek Galerii M, tel. 382 522 082.   

         „PROJEKT HUDEBNÍ SKLEPY 2014 JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ ÚČASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE“ 

 

mailto:kortanova@dkmilevsko.cz

