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

TANEČNÍ HODINY 2013                     ostatní: 30,- Kč 

7. lekce, skupina B – 17.30 hodin, skupina A – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi. 

neděle 3. 11.    15.00   velký sál                                   vstupné: 60,- a 70,- Kč 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – HODINKA ZPÍVÁNÍ 
Hudebně zábavný pořad pro děti s těmi nejhezčími písničkami 
Jaroslava Uhlíře, Zdeňka Svěráka a dalších v podání hudebního divadla 
Hnedle vedle. Pořad je malým kabaretem písničkového klauna a diváků. Klaun Tom 
si tentokrát s dětmi projde celé prázdniny jako malý kluk. Tak hurá na prázdniny! 
Nová role Toma přivede do několika neřešitelných, legračních situací. Děti si spolu 
s Tomem zazpívají ty nejhezčí hity nestorů české dětské písničky např. Statistika, 
Není nutno, Hlupáku najdu tě, Mach a Šebestová a další. 
Vstupenky s místenkou v hodnotě 60,- Kč je možné zakoupit v předprodeji 
v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před akcí bez 
místenky za 70,- Kč. 

úterý 5. 11.     18.00   loutkový sál   

KČT – beseda   
Peru – turistická beseda. Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková. 

čtvrtek 7. 11.        velký sál 

ZADÁNO PRO GYMNÁZIUM MILEVSKO – OSLAVY ZALOŽENÍ ŠKOLY 
pátek 8. 11.     17.30 – 20.00  velký sál     účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013                     ostatní: 30,- Kč 

8. lekce, skupina A – 17.30 hodin, skupina B – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi. 

neděle 10. 11.    17.00   amfiteátr DK            vstupné: zdarma 

3. SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
3. ročník lampiónového průvodu ke svátku svatého Martina.  
Zveme všechny děti i dospělé k průvodu městem. Sraz v 17.00 v amfiteátru domu kultury, odkud bude 
následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony. Zda nás opět doprovodí sv. Martin na koni, se přijďte 
sami přesvědčit. Program doplní divadelní scénka v podání žáků dramatického kroužku 2. ZŠ Milevsko a 
světelná show Kateřiny Stehlíkové.  
Více informací na plakátech. 

úterý 12. 11.     13.00 – 16.00  učebna 1   

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
úterý 12. 11.    18.00   výuková učebna           vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ENERGIE A JEJÍ VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ 
Energie všeobecně, Reiki, problematika geopatogenních zón, jak si zlepšit fyzické a duševní zdraví. O čakrách 
a dalších způsobech, jak pomoci sobě a druhým. 
Přednáší: Tomáš Brož 
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středa 13. 11.    18.00   loutkový sál             vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – OMÁN – ZEMĚ SULTÁNOVA 
Tradiční cyklus naučných pořadů v domě kultury. Přednášejícím bude cestovatel a fotograf Pavel Svoboda. 
Omán představuje díky osvětové vládě sultána Kábúse překvapivě vyspělou část Arabského poloostrova. Na 
druhou stranu je i přes své krásy a tradiční kulturu Omán zemí turisticky neobjevenou. Na severu země se 
pohoří Hajar tyčí až do výšky 3000 metrů, vystoupáme na nejvyšší horu Ománu – Jabal Shamá, závratě 
vyvolává pohled do hloubek ománského „Grand kaňonu“. Zelené oázy palem v údolích zvaných vádí ve 
společnosti starobylých vesnic a pevnosti jsou jako vyobrazené z pohádek 1000 a jedné noci. Společně 
s přátelskými Ománci navštívíme velbloudí závody, rybí trhy s tuňáky, koupání v jeskyních, obří sultánovu 
mešitu a jeho palác v hlavním městě Muscatu. Tato bezpečná země mnohé příjemně překvapí. 

čtvrtek 14. 11.     

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ 
Výběr členských příspěvků, beseda s představiteli společností ZVVZ GROUP. Odjezd do ZVVZ – prohlídka 
pracovišť, oběd. Odpoledne zábavný program s tancem v domě kultury – k tanci a poslechu hraje Kovačka. 

pátek 15. 11.     11.00   učebna 2   

IRISDIAGNOSTIKA 
Poradna Jitky Hanzalové. 

pátek 15. 11.     17.30 a 20.00  velký sál     účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013                      ostatní: 30,- Kč 

9. lekce, skupina B – 17.30 hodin, skupina A – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi. 

sobota 16. 11.    19.30   velký sál   vstupné: velký sál: 210,- Kč,  

TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE                balkon: 160,- Kč 

Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste znali z předchozích vystoupení 
v Domě kultury Milevsko, Dolores a Alex se po vzájemné dohodě rozhodli vydat na 
vlastní dráhu a přivážejí zcela nový projekt v České republice – travesti revue Techtle 
Mechtle! K mistru Alexovi a slečeně Dolores přišla i zbrusu nová posila a hvězda 
pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás! 
Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela novou koncepcí a provázaností 
najdete velkou řadu komických scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů 
90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy české i zahraniční 
hudební scény. Dolores i Alex se jednohlasně shodují na tom, že po 5ti letech 
účinkování v původní sestavě je to příjemná změna a věří, že svého nového kolegu 
vybrali správnou rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na výběr jednotlivých písniček 
a především na ohlasy fanoušků, kteří si přáli více českých hitů! Těšit se můžete na Petra Kotvalda, Jiřího 
Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravou a nefalšovanou 
spartakiádu, známou scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou 
princeznu a Dádu Patrasovou. 

neděle 17. 11.    17.00 – 21.00  velký sál             vstupné: 50,- Kč 

NEDĚLNÍ TANEČNÍ PODVEČER  
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravují další z tanečních podvečerů, na kterém 
tentokrát vystoupí k tanci i poslechu písecká kapela Dechová hudba Písek. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři Domu kultury nebo přímo na místě před akcí. 

úterý 19. 11.     18.00   loutkový sál 

KČT – beseda 
Podkarpatská Ukrajina – turistická beseda. Vypráví a promítá Ing. Jaroslav Mácha. 
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čtvrtek 21. 11.    17.30   výuková učebna              vstupné: 60 Kč 

QUILLING – ZÁKLADNÍ KURZ 
Quilling nebo také papírový filigrán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a 
lepeny do požadovaného tvaru. Z několika základních tvarů pak můžou vzniknout nádherná přáníčka, 
přívěsky na dárky, vánoční ozdoby, dekorace stolu, obrázky a mnoho dalších motivů pro různé příležitosti. 
Kurz je určený pro začátečníky. Vhodné i pro starší děti od cca 10-ti let. 
Lektorka: Petra Ctiborová  

pátek 22. 11.     17.30 a 20.00  velký sál    účastníci kurzu vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013                     ostatní: 30,- Kč 

10. lekce, skupina A – 17.30 hodin, skupina B – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi. 

sobota 23. 11.    19.00               vstupné: předprodej 150,- Kč,  

MM GRAMMY 2013 – MILEVSKÉ HUDEBNÍ CENY                              na místě 170,- Kč 

Předávání hudebních cen v Milevsku ve spolupráci s Domem kultury již popáté.  
UDG, Bags, Dusot dusících se králíků, Žlutý fijalky. Taneční vystoupení EFK a NRG CREW. Moderuje: Nina a 
Dárt. Hlasujte na www.dkmilevsko.cz do 20. listopadu. Předprodej vstupenek v kanceláři domu kultury. 

čtvrtek 28. 11.    09.00   velký sál  

SENIOR KLUB ZVVZ – PRVNÍ POMOC 
Beseda pro členy Senior klubu ZVVZ s MUDr. Pavlem Hauerem, vstup pro členy po předložení průkazky 
zdarma. 

pátek 29. 11.     19.00   prostory DK    účastníci kurzu A vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013 – VĚNEČEK – SKUPINA A               

Hraje: RM Band                                

sobota 30. 11.    19.00   prostory DK    účastníci kurzu B vstup na průkazky 

TANEČNÍ HODINY 2013 – VĚNEČEK – SKUPINA B               

Hraje: RM Band                    

 

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 
sobota 14. 12.    19.00   velký sál          vstupné: 395,- velký sál;  

DIVADLO JÁRY CIMRMANA – LIJAVEC          380,- balkon 

Hra s opravdovým deštěm v podání herců Divadla Járy Cimrmana. 
Když na sklonku života bilancoval Cimrman svou uměleckou činnost, došel k neradostnému poznání: ani 
jedno z děl, které podepsal, nedošlo uznání. A proto se rozhodl ustoupit do anonymity a stát se autorem 
folklórním. Jasnozřivě rozpoznal, že moderní doba odsoudí k zániku lidovou tvořivost v takových oblastech, 
jako je národní píseň, pohádka, pověst, přísloví či pranostika. Jediné, co z ústní folklórní tvorby nezemře a 
zůstane živé, je anekdota. A právě ona hraje významnou roli v jeho hře Lijavec…  
Rezervace vstupenek na www.milevskem.cz (platnost rezervace 14 dní) a v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200. 

sobota 21. 12.    19.00   velký sál        vstupné: 295,- velký sál; 285,- balkon 

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA A MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU  

Vánoční koncert nenapravitelného romantika Jakuba Smolíka, který vystoupí společně s Milevským dětským 
sborem. Příznivci muziky Jakuba Smolíka se mohou ve 120 minutách těšit na výběr toho nejlepšího 
z dosavadní tvorby, a to v plné kapelní sestavě Zlatých paroháčů. Vše doplní vánoční písně. 
Rezervace vstupenek na www.milevskem.cz (platnost rezervace 14 dní) a v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200. 

http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.milevskem.cz/
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 

do čtvrtka 7. 11. 

VÝSTAVA – Z POHLEDU SRDCE 
Prodloužení výstavy Evy Chudové do 7. listopadu. 

od úterý 12. 11. 

VÝSTAVA – KRAJINA V OBRAZECH 
Prodejní výstava obrazů, vystavuje Josef Burkhard z Načeradce. 

pátek 15. 11.     19.30      

JERGUŠ ORAVEC TRIO (Slovensko) 
Jerguš Oravec (nar. 1989) v šesti letech začal studovat klavír, ve třinácti pro sebe objevil kytaru a za necelé tři 
měsíce dokázal zvládnout téměř celou diskografii Led Zeppelin. Letos se svým triem naprosto uhranul 
bluesovým repertoárem publikum na festivalu Blues Alive v Šumperku. 
Rezervace a prodej vstupenek v Galerii M, tel. 382 522 082. 
Projekt Hudební sklepy Milevsko je realizován za laskavé finanční podpory Státního fondu kultury České 
republiky.  

čtvrtek 28. 11.    18.00       vstup volný 

BESEDA – IZRAEL – ZEMĚ SVATÁ I PROKLÍNANÁ 
Přednáška o Izraeli doplněná promítáním fotografií z biblických a historických míst. Přednáší Daniel Haslinger 
– specializovaný průvodce pro Izrael a přilehlé země, certifikovaný lektor, teolog a historik se zaměřením na 
Izrael a Blízký východ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


