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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 1. 3.   

MILEVSKÉ MAŠKARY 2014  
aneb Město slaví výročí, Maškary to roztočí!   
PRŮVOD MILEVSKEM  14.00   od Domu kultury 
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. – nám. E. Beneše – 
Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova ul. – nám. E. Beneše 
DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ  15.30   velký sál DK 
Hraje: DJ Paul, vstupné: v masce zdarma, ostatní: 50,- Kč 
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA  19.00   velký sál DK  
Hraje: Fantom, vstupné: v masce zdarma, ostatní: 100,- Kč 
Podrobnější informace na plakátech, www.milevskemaskary.cz a www.dkmilevsko.cz. 

čtvrtek 6. 3.    18.00    velký sál           

TOULKY ZA POZNÁNÍM – VÝCHOD ARABSKÉHO POLOOSTROVA – SULTANÁT OMÁN 
Audiovizuální cestovatelský pořad v podání agentury Pohodáři Pelhřimov. 
Již název pořadu voní trochu omamně po kadidle a parfémech, nebo někomu čpí velbloudím pižmem, ale v 
každém případě navozuje pocit exotiky. Ano vezmeme vás, pokud náš pořad navštívíte, na východní část 
Arabského poloostrova, kterou spravuje pro nás, lidi žijící v demokratickém zřízení, neznámá absolutní 
monarchie. Pojďme se seznámit se zemí sultána Qaboose bin Saida. Tento sultanát, stejně jako ostatní 
arabský a muslimský svět, byl a zůstává prostředím slavných příběhů chytré a krásné vezírovy dcery Šahrazád 
z knihy Tisíc a jedna noc, jež vypráví svému králi Šahrijárovi vedle erotických i moudře poučných zkazek třeba 
o neohroženém mořeplavci Sindibádovi, který se údajně přímo v Ománu narodil. Je ale také místem vesměs 
tolerantního soužití islámu s hinduismem, křesťanstvím a ostatními náboženstvími. Zdejší neuvěřitelný 
hospodářský růst v posledních desetiletích v kontrastu s místy až mimozemsky vypadající a nedotčenou 
přírodou učinil z tohoto koutu naší planety magnet přitahující v současné době stále více lidí z celého světa. 
A to je důvod, proč jsme se rozhodli o tomto kulturně a klimaticky odlišném a nepříliš hustě obydleném kusu 
mnohotvářné pouště, barvitých hor a svěžích oáz podat audiovizuální, naučně zábavnou výpověď dříve, než 
jej udusí ničím nezastavitelná a strašlivě nudná globalizace světa. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko nebo přímo na místě před akcí. 

sobota 8. 3.    15.00    velký sál                  vstupné: 80 a 90 Kč 

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. 
Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný Sršeň. Na 
oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé – pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan 
Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni mají pro ně nějaký dárek, aby se 
Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima zimnice je tak krutá, že se Čmeldové probouzí 
uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo jim to chodí kolem chaloupky? Kde 
spí v zimě pavouk? Co dělají Čmeláčci o Vánocích? Kdo je strašidlo s pometlem? To už uvidíte sami! 
Rezervace vstupenek na www.dkmilevsko.cz, platnost rezervací je 14 dní. 

neděle 9. 3.    08.00    velký sál  

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, M. O. MILEVSKO – VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
úterý 11. 3.    13.00 – 16.00   učebna 1  

http://www.milevskemaskary.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
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ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny 

středa 12. 3.   09.00    výuková učebna              vstupné: 10 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE 
Přijďte se naučit, jak se vyrábí dárkové taštičky z obálek a vyrobit si jarní dekoraci. 
S sebou: dřevěné ramínko, stuhy a 2 balení kuchyňských houbových utěrek – různé barvy 

středa 12. 3.    18.00 – 20.00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čtvrtek 13. 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. 

neděle 16. 3.    10.30    velký sál          vstupné: 155,- Kč 

FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU  
Na úspěšnou Kouzelnou školku navazuje divadelní představení v licenci České televize, a to Františkovo 
čarování s Majdou. Můžeme se těšit na hodinový pořad, kde se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak 
název napovídá půjde o legrace spojené s mírným napětím, tak jak už to při čarování bývá. Pořad provázejí 
známé písničky, které děti znají z Kouzelné školky a František se v našem představení neobjevuje pouze tak, 
jak ho děti znají na paravánu, ale překvapí své malé obdivovatele i u piána, v akváriu a v dalších neobvyklých 
pozicích a situacích. 
Herecké obsazení: Majda – Magdalena Reifová František – Jaroslav Vidlař (loutkoherec) - Tomáš Juřička 
(hlas) 
Jedná se o hodinové představení (nemá přestávku) Cena vstupenky je jednotná! TŘÍLETÉ A STARŠÍ DĚTI PLATÍ 
VŽDY! Děti staré do tří let v doprovodu dvou platících neplatí, ale sedí na klíně! 

neděle 16. 3.    18.00 – 22.00   velký sál             vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČERY – BŘEZNOVÁ ZÁBAVA  
HRAJE: DUO PIŇAKOLÁDA  
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravují další z tanečních podvečerů, na kterém 
tentokrát vystoupí k tanci i poslechu duo Piňakoláda známé z TV Šlágr. 
Rezervace vstupenek na www.dkmilevsko.cz nebo v kanceláři DK, tel. 383 809 200. 

úterý 18. 3.   18.00   výuková učebna               vstupné: 30 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK CHYTŘE NA RODINNÉ FINANCE? 
Přednáší: Lenka Jiráčková 

čtvrtek 20. 3.    09.00    velký sál             vstupné: 20,- Kč 

PŘEDNÁŠKA – PŘÍBĚHY LÉKŮ       členové Senior klubu ZVVZ zdarma 

Přednáší: Mgr. Tomáš Cikrt. Pořádá Senior klub ZVVZ. Členové senior klubu po předložení průkazky vstup 
zdarma. 

čtvrtek 20. 3.   17.30    výuková učebna           vstupné: 170 Kč 

KURZ – PROJEKT DACK TAPE 
Výroba peněženky z lepicí pásky. Veškerý materiál v ceně. 
Lektorka: Laďka Bečková 

sobota 22. 3.    16.30    prostory DK           vstupné: 160,- Kč 

2. MULTIŽÁNROVÝ BESTIVAL TLAPKA  

http://www.dkmilevsko.cz/
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Benefiční festival ve spolupráci s O.S. Toulavé tlapky (www.toulavetlapky.cz). Několik hudebních skupin 
regionu se rozhodlo zahrát na benefičním festivalu, jehož výtěžek půjde na podporu OS Toulavé tlapky, na 
podporu zvířat zneužívaných, týraných a bez domova. Účinkují: Villi lento, Despaires, Závodní ovce, Mons 
Pubis, The Flexibles, Suicide, Krucipüsk; taneční skupina EFK; Prase na koni. Moderuje Dárt.  

neděle 23. 3.   19.00    velký sál  vstupné: 280,- v předprodeji 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SVĚTÁCI 
v hvězdném obsazení 
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, 
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se 
rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ 
zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, 
emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně 
„dobře vyškolených“ lehkých dam? 
Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a 
Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V 
divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice ale i nové populární tváře: Mahulena 
Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo 
Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, 
Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích 
fasádníků a Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli 
emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt. 
Osoby a obsazení: 
Gustav >> Viktor Limr - Lumír Olšovský - Filip Tomsa 
Tonda >> Dalibor Gondík - Zbyšek Pantůček 
Honza >> Aleš Háma - Martin Zounar 
Božka >> Vlasta Žehrová - Olga Želenská 
Zuzana >> Monika Absolonová - Ivana Andrlová - Jana Zenáhlíková 
Marcela >> Mahulena Bočanová - Adéla Gondíková 
Trčková >> Miriam Kantorková - Vlasta Peterková 
Profesor >> Josef Oplt - Jan Přeučil 
Pan A (zpěvák, Jaroušek, Kapitán, Hovorka, Prodavač) >> Petr Gelnar - Martin Sobotka 
Pan B (zpěvák, Policista, Vrchní, Vašut, Milenec) >> Lukáš Pečenka - Pavel Vítek 

středa 26. 3.    17.00    velký sál  

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
čtvrtek 27. 3.    15.00 – 19.00   velký sál 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIOR KLUBU ZVVZ 
Tradiční setkání pro členy Senior klubu ZVVZ, kteří letos oslavují své „kulaté“ nebo „polokulaté“ narozeniny - 
65, 70, 75, 80, 85 let.  

sobota 29. – neděle 29. 3. 09.00 – 15.00   výuková učebna       kurzovné: 2000 Kč 

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 
1. stupeň – Portrét podle fotografie 
Určeno pro dospělé (dolní věková hranice 12 let), pro začátečníky. Pomůcky v ceně kurzu. Přihlášky na e-
mailu lektorky lenka-kalova@seznam.cz nebo na telefonu 725 696 133. Více informací na www.kalova.cz. 

 
 

mailto:lenka-kalova@seznam.cz
http://www.kalova.cz/
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Připravujeme: 
sobota 5. 4.   10.00 – 12.00  hudební + přednáškový sál          vstupné: zdarma 

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA 
sobota 12. 4.   08.30 – 11.30  prostory DK            vstupné: zdarma 

VELIKONOČNÍ TRHY 
Přihlášení prodejců na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. 

 
 

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 

pátek 21. 3.    19.30          vstupné: v předprodeji 180,- na místě 200,- Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – GWYN ASHTON TRIO  
(Austrálie/UK – CZ) 
Gwyn Ashton se narodil ve Walesu, ale přestěhoval se do Adelaide v Austrálii, kde v 60. letech ve dvanácti 
vzal poprvé kytaru do ruky.  V 80. letech se přestěhoval do Sydney, s vlastní kapelou dlouhá léta křižoval celý 
kontinent. Od 90. let cestuje po celém světe, ať už sám nebo se svou kapelou. Na kontě má zatím čtyři alba, 
zatím poslední Two – Man blues Army vyšlo v roce 2009.  Gwyn, který se během několika krátkých českých 
turné stačil stát miláčkem bluesového publika, byl v roce 2001 vyhlášen za nejlepšího kytaristu na světě, 
hned po Jeff Beckovi a Garry Moorovi. 
 

mailto:kortanova@dkmilevsko.cz

