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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 

čtvrtek 3. 4.    14.00   učebna 2  

IRISDIAGNOSITKA  
Poradna Jitky Hanzalové 

čtvrtek 3. 4.    18.00   loutkový sál              vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – SRÍ LANKA 2. ČÁST 
Národní parky a další přírodní zajímavosti 
Cestovatel Jindřich Částka při své minulé přednášce vyprávěl o cestě na Srí Lanku, konkrétně o lidech a 
kultuře ostrova. Tentokrát se dozvíme něco víc o národních parcích a dalších přírodních zajímavostech. 
Ostrov Srí Lanka má na svém území mnoho národních parků. Při své cestě jsme několik z nich navštívili. Na 
vysočině v centru ostrova leží národní park Horton Plains, kde se náhorní planina v nadmořské výšce kolem 
2000 m každé odpoledne zalévá mlhou. Přírodní podmínky tak daly vzniknout jedinečnému ekosystému 
horského mlžného lesa. Oproti tomu národní park Yala ležící v jihovýchodní části ostrova překypuje hojností 
zvěře. Mezi spatřenými druhy byli mimo jiné divocí sloni indičtí, či levharti. Při toulkách Srí Lanskou přírodou 
si uděláme výlet do deštného pralesa Sinharaja i do světoznámé botanické zahrady Peradenyia nedaleko 
Kandy.  

pátek 4. 4.    odjezd od DK v 16.00   

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ – TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE 
Divadlo Bez zábradlí Praha 
Dům kultury pořádá zájezd do pražského Divadla Bez zábradlí na komedii Tři muži na 
špatné adrese. V této vynikající italské komedii hrají Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, 
Zdeněk Žák, Jana Šulcová a Johanna Tesařová. Zlý sen? Fantasmagorická představa? Skutečnost? Halucinace? 
Hromadné šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všechny tři si spletou adresu. Je to 
normální? V této vynikající italské komedii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit! 
Odjezd autobusu je v 16 hodin od domu kultury, představení začíná v 19 hodin. Za jednu vstupenku zaplatíte 
360 korun, druhou na vedlejší sedadlo dostanete zdarma. K ceně se započítává jízdné 200 korun na osobu. 
Rezervace vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na mailu bardova@dkmilevsko.cz. 

sobota 5. 4.   10.00 – 12.00  hudební + přednáškový sál          vstupné: zdarma 

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA 
Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky, kola, autosedačky, 
hračky, sportovní potřeby a další věci pro děti. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 
3. dubna na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Pro nakupující vstup zdarma, 
podmínky prodeje naleznete na webových stránkách domu kultury. 
V RÁMCI BURZY JE MOŽNÉ DAROVAT OBLEČENÍ, HRAČKY, DOMÁCÍ POTŘEBY (HRNCE, PŘÍBORY…), 
PROSTĚRADLA, APOD. PRO DĚTI A MAMINKY Z DOMOVA SV. ALŽBĚTY VE VESELÍČKU! 

neděle 6. 4.    15.00   velký sál            vstupné: v předprodeji 50,- Kč 

POHÁDKA PRO DĚTI – MAXIPES FÍK                            na místě 60,- Kč 

Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Divadlo Špílberg Brno jako první 
uvádí divadelní zpracování příběhů psa, který povyrosl poněkud více, než je obvyklé. 
V inscenaci se objeví postavičky známé z večerníčků i knižního vydání příhod hlavního 
hrdiny. Skladatel Petr Skoumal doplnil toto divadelní představení zbrusu novými písničkami. 
Inscenace je vhodná nejen pro děti, svým osobitým humorem však osloví i dospělé. 

mailto:bardova@dkmilevsko.cz
mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
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Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na www.dkmilevsko.cz nebo na místě před akcí. 

úterý 8. 4.    13.00 – 16.00  učebna 1   

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

úterý 8. 4.    14.00   loutkový sál  

INFORMAČNÍ SCHŮZKA – CHODÍME S HŮLKAMI PRO ZDRAVÍ  
Pořádá Senior klub ZVVZ pro členy. Informační schůzka o společných vycházkách s možností naučit se 
procvičit celé tělo správnou severskou chůzí Nordic Walking.  

středa 9. 4.    18.00 – 20.00  loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čtvrtek 10. 4.   17.30   výuková učebna          vstupné: 170,- Kč 

KURZ – VELIKONOČNÍ PEDIG 
Lektorka: Laďka Bečková 

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

VELIKONOČNÍ TRHY 
Součástí trhů bude tvořivá dílnička pro děti. 

sobota 12. 4.   18.00   velký sál    vstupné: 100, 160 a 200,- Kč 

ROCKSTAGE 
Čtvrtý ročník festivalu. Tentokrát se představí především legendární rockové skupiny jihočeského regionu – 
Vodovod, Fantom, Paradoxy a Elizabeth se speciálními hosty –skupinou Natural a Štěpán Kojan Band. 
Společně s kapelou Elizabeth vystoupí americký kytarista Barry Gilbert. Celý program bude ozvučen 
špičkovým zvukovým systémem L´Acoustics a součástí scény bude velká LED stěna v HD rozlišení. Vstupenky 
v předprodeji stojí 160 Kč (je možno je objednat on line), ve speciální sérii je můžete mít za pouhých 100 Kč, 
pokud si je zakoupíte společně se vstupenkou na OAMF přeštenice (pouze na předprodejních místech). Cena 
vstupenky na místě je 200 Kč. Více na www.rockstage.cz.  

neděle 13. 4.    18.00 – 22.00  velký sál                         vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČERY – DUBNOVÉ SETKÁNÍ 
Hraje: Zelená šestka 
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 Zelená šestka. 
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

úterý 15. 4.    15.00   velký sál  

ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁKAZNICKÉHO KLUBU S. D. JEDNOTA V MILEVSKU 
Pořádá: Výbor místního Zákaznického klubu s. d. Jednota v Milevsku. 

středa 16. 4.   18.00   výuková učebna            vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JARNÍ INSPIRACE Z ROMANTIKU 
Velikonoční dekorace, nové trendy v aranžování, ukázka zdobení a mnoho dalšího v režii Dagmar Kolingrové 
z Květinářství Romantik. Možnost zakoupení hotových výrobků. 

čtvrtek 17. 4.   09.00   výuková učebna            vstupné: 10,- KČ 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE 
Přijďte si vyrobit velikonočního zajíčka a zvířátka z vajíček. 
S sebou: 1 vařené vejce, 1 vyfouklé vejce a 1 dřevěný kolík 

 
 

http://www.dkmilevsko.cz/
http://www.rockstage.cz/
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pátek 25. 4.    19.00    kino Bios eM Milevsko   vstupné: předprodej 150,-; 

DVOJKONCERT: IVO JAHELKA § MIROSLAV PALEČEK           na místě 180,- Kč 

Trochu vážně, trochu v žertu, vítejte na dvojkoncertu! Prozatím jsme ještě tady, na 
pódiu dohromady. 
To se ale změní záhy – na sólové se dáme dráhy! Řeknu vám to na rovinu a snad 
nedojde k rozkolu: 
Z nás každý jednu polovinu – a na konci zas pospolu.  
Pořad sestává ze dvou samostatných částí, z nichž každá trvá cca 1 hodinu. Po 
společném úvodním bloku se v té 1. představí Miroslav Paleček, který patří k legendám 
českého folku, zazpívá nejen oblíbené Ježkárny – písně V + W + J, ale i řadu svých 
osobitých autorských skladeb. V druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, který je známý jako „zpívající 
právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze soudních síní a 
předsíní. 

pátek 25. 4.    17.30   učebna 2                         vstupné: 50,- Kč 

PŘEDNÁŠKA – JAK NALÉZT HLAVNÍ PŘIČINY ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ VČETNĚ PSYCHICKÉHO 
ROZMĚRU 
Přednáška Jitky Hanzalové – Irisdiagnostik. Pro veřejnost. 

sobota 26. 4.    start 7.00 – 10.00 od DK Milevsko 

POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN  
Tradiční turistický pochod. Trasy: pěší: 6, 11, 16, 20, 25, 28 km; cyklo: 25, 34, 50 km. Pochod je pořádán pod 
záštitou Nadace Jihočeské cyklostezky, města Milevska a je zařazen mezi akce Dvoustovka a IVV. 

úterý 29. 4.    16.00    nám. E. Beneše  

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE V MILEVSKU 
Tanec v Milevsku se v posledních letech těší velké oblibě a úspěšně se rozrůstá – ať již jde o street-dance, 
orientální tance, country tance či standartní a latinsko-americké tance. Stejně jako loni i letos bychom vás 
chtěli pozvat na Mezinárodní den tance a společně s vámi oslavit na náměstí E. Beneše v Milevsku naší 
oblíbenou činnost. Na začátku dostanou prostor děti, které se mohou zúčastnit otevřené taneční lekce a 
soutěžit o ceny. Následně se můžete těšit na vystoupení milevských tanečních skupin a kroužků – TS EFK, 
NRG crew, Farida, a další. Na konci programu se všichni naučíme společnou jednoduchou choreografii a 
společně si jí zatančíme. Výsledné video z MDT opět poputuje do Prahy, kde se společně s ostatními videi ze 
všech koutů republiky sestříhá a vznikne tak již 4. společné dílo pro podporu tance v ČR. 
Těšíme se na všechny tanečníky i diváky, přijďte podpořit tanec a město Milevsko v této celorepublikové 
iniciativě. Akci podpořilo město Milevsko a pro vás připravili BioHaZard crew a Dům kultury. 

středa 30. 4.  

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Více informací na plakátech a www.dkmilevsko.cz.  
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PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
neděle 4. 5.    18.00   velký sál   

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! 

sobota 10. 5.    19.00   velký sál     

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 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, facebooku: techtle mechtle revue. 
Předprodej vstupenek zahájen od 17. 3. na www.dkmilevsko.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techtlemechtlerevue/
http://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) 

tel.: 382 522 082 

úterý 1. 4.    17.00  

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z DALEKA A ZBLÍZKA 
Prodejní výstava fotoobrazů Jiřího Šípa. 

od středy 2. 4.                    vstupné: 10,- Kč 

VÝSTAVA Z DALEKA A ZBLÍZKA 
Prodejní výstava fotoobrazů Jiřího Šípa. 
Výstava potrvá do 29. dubna. 

pátek 11. 4.    19.30                vstupné: předprodej 100,- Kč;  

HUDEBNÍ SKLEPY – BEŇA & RADVANYI (Slovensko)           na místě 120,- Kč 

Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa jsou známí propagátoři rezofonické 
kytary – dobra, nástroje, který vynalezl v 20. letech minulého století 
slovenský rodák John Dopyera. Jejich repertoár je složený z klasických 
amerických standardů, ale i vlastních originálů zpívaných ve 
slovenštině. 
Peter Bonzo Radványi se na slovenské bluesové scéně pohybuje od 60. 
let. Původně baskytarista, odkojený ranými bluesovými hity Rolling 
Stones, se později přeorientoval na rezofonickou kytaru a dnes je 
předním středoevropským hráčem na tento nástroj. Kromě toho, že 
řadu let organizoval v Trnavě Dobro fest, uvádí ve vysílání Rádia Devín svůj program Bluesnenie a vedle řady 
evropských zemí vystupoval také na Tchaj-wanu. Peter Bonzo Radványi je držitelem ocenění Bluesman roku 
1996, výroční ceny za první koncertní CD v historii slovenského blues (spolu se skupinou Blues Mother-In-
Law).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


