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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 

od středy 13. 3.      vestibul v 1. patře    

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z FOTOSOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z MILEVSKÝCH MAŠKAR“ 
Výstava je volně přístupná. 

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

TOULKY ZA POZNÁNÍM – GRÓNSKO – ZIMA V KULUSUKU 
Tradiční cyklus naučných pořadů. Pozvání přijal opět cestovatel Pavel Svoboda, který tentokrát přijede 
s přednáškou s názvem Grónsko – Zima v Kulusuku.  
Zima v Grónsku – mráz, sníh a led. Navštívíme vesnici Kulusuk na jihovýchodním pobřeží největšího ostrova 
světa, která si alespoň částečně zachovala svoji původní loveckou tvář. Mimo výletu se psím spřežením po 
zamrzlé mořské hladině nás čeká i velmi špatné počasí, které v Grónsku během zimy často panuje. Možnost 
nahlédnout mezi lovce tuleňů žijících v drsné a fascinující krajině, ve velké izolaci od okolního světa. Grónsko, 
to jsou Inuité, jejich malebné barevné domky, severští psi a nekonečné ledové pustiny. Více informací o 
autorovi najdete na www.photo-svoboda.cz. 
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před 
akcí. 

pátek 5. 4.    11.00    učebna č. 2 

IRISDIAGNOSTIKA  
Poradna Jitky Hanzalové. 

úterý 9. 4.   13.00 – 16.00   učebna č. 1 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa 10. 4.    18.00 – 20.00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
pátek 12. 4.   19.30    velký sál          vstupné: 210,- a 160,- Kč 

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY – NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ 
PREMIÉRA NOVÉHO POŘADU TRAVESTI SKUPINY TENTOKRÁT POPRVÉ V MILEVSKU!!! 
Nejúspěšnější česká travesti skupina HANKY PANKY míří do Milevska se zbrusu novým pořadem s názvem Na 
přání diváků. Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Martin a Libor, která se téměř každý večer 
promění díky třpytu večerních šatů a pestrých líčidel v krásné ženy, si tentokrát 
připravila zábavný pořad ušitý přímo na míru diváků. Zhruba šest měsíců měli diváci 
z různých měst a koutů celé republiky i Slovenska, kde tato v současné době velmi 
populární formace uvádí své pořady, možnost psát své nápady a tipy na to, co by 
rádi viděli. Nejlepší návrhy byly vybrány a sestaveny do celovečerního pořadu 
nabitého nejen písničkami, ale i vtipnými scénkami, parodiemi herců, hereček, 
zpěváků a zpěvaček. Pořady, které se těší oblibě v řadě vyprodaných kulturních domů 
a divadel sestavuje tato skupina 2x do roka. Těšit se můžete na Hříšný tanec, Jeniffer 
Lopez, Christinu Aquileru, Dianu Ross s Michaelem Jacksonem, Halinu Pawlowskou, muzikál Mama Mia či 
Hanu Zagorovou. Kopie daných zpěvaček jsou někdy natolik věrohodné, že byste je sami nerozeznali od 
originálu. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. 
Rezervace a předprodej vstupenek na www.milevskem.cz a v kanceláři DK Milevsko. 

sobota 13. 4.    18.00    velký sál           vstupné: 100,- Kč 

http://www.photo-svoboda.cz/
http://www.milevskem.cz/
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ROCKSTAGE  
3. ročník rockového festivalu 
Vystoupí: BAM & MILOŠ NOVOTNÝ, HAND 
GRENADE, LOLA BĚŽÍ, SIMON, DESPAIRES, ABSOLUTNÍ VŠECHNO, ESCAPE 2 THE JUNGLE (UNPLUGGED).  
Moderuje Dárt. Více informací na www.rockstage.cz. 

neděle 14. 4.   18.00 – 22.00   velký sál             vstupné: 50,- Kč 

TANEČNÍ PODVEČERY – APRÍLOVÉ SETKÁNÍ 
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje Zelená šestka. 
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska. Rezervace a předprodej vstupenek 
v kanceláři DK Milevsko. 

středa 17. 4.    20.00    velký sál              vstupné: 50,- a 25,- Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – MANDARINKOVÝ POKOJ 
Hraje: Strakonická scéna mladých při divadelním souboru Čelakovský 
Strakonická scéna mladých při divadelním souboru Čelakovský nastudovala hru Roberta Thomase 
Mandarinkový pokoj. V pěti krátkých jednoaktovkách diváci uvidí příběhy nevšedních postav s řadou 
překvapivých zvratů, rafinovaného předstírání a skrytých úmyslů. Mandarinkový pokoj je uváděn jako 
napínavý příběh s humornými prvky. Jednotlivé postavy v něm postupně odkrývají své úmysly, aby v závěru 
odhalily pointu spojující jejich životní osudy. Obsahově je hra složená z pěti povídek, které se odehrávají 
v jednom pokoji malého pařížského hotelu a jak již napovídají jejich názvy (Beránek a tygřice, Velebníček 
a šlapka, Oškubaná husa, Směšný anglický ptáček, Mandarín a pokojská), nebude v nich rozhodně nouze 
o humor a velké množství komických situací. 
Vstupné: 50,- Kč, členové Senior klubu ZVVZ zaplatí po předložení průkazky 25,- Kč. 
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři DK Milevsko. 

čtvrtek 18. 4.   18.00    výuková učebna           vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ORIGAMI PRO KAŽDÉHO 
Vše o japonském umění skládání papíru, historie, souvislosti, ukázka, výuka, vhodné pro všechny od 6 do 99 
let. Večerem provází: členové Origamistické sekce Tábor 

pátek 19. 4.    18.00    velký sál              vstupné: 50,- a 30,- Kč 

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

sobota 20. 4.   10.00 – 12.00   hudební a přednáškový sál               vstup 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 
18. dubna na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. 
Pro nakupující vstup zdarma! 
V rámci burzy je možné darovat oblečení, hračky, domácí potřeby apod. pro děti a maminky z Domova sv. 
Alžběty ve Veselíčku! 

neděle 21. 4.    15.00    velký sál            vstupné: 50,- Kč 

POHÁDKA – KTERAK BERUŠKA UŠKA O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA 
Pohádka v podání Divadla KAPSA Andělská Hora. 
…na paloučku pod lesem se chystá velký svatojánský bál. Každý brouček se chce líbit nejvíce. Proto i brouk 
OUK si protahuje tykadla, šnek EK si leští ulitu, dokonce i žížalky oprášily kloboučky po babičce a i krtek 

http://www.rockstage.cz/
http://www.dkmilevsko.cz/
mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
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ČTVRTEK ladí píšťalku. Jen beruška UŠKA sedí na pařízku a pláče do lístečku. Celá louka rázem utichla a 
seběhla se kolem ní. Copak se ti stalo maličká? Jejda, vždyť tobě chybí sedmá tečka! Brouk to nechce nechat 
jen tak a něco vymýšlí. Musíme tečku najít. Všichni broučci z lesa, louky, paseky, dokonce i od potoka hledají 
a pátrají po ztracené tečce. Ale nikdo nic nenašel. Ale protože jsme v pohádce, vše dopadne přeci jen dobře 
a beruška si s broukem přeci jen na svatojánském bále zatančí.  
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko. 

úterý 23. 4.    14.00    velký sál     

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – VALNÁ HROMADA 
úterý 23. 4.    odjezd v 16.00 od DK 

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ DO DIVADLA KALICH – DRAHOUŠKOVÉ 
Divadelní představení Drahouškové – komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, která je i nás aktuální a 
stále palčivější. 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout 
Zájezd je již zaplněn, přijímáme pouze náhradníky – kancelář DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

středa 24. 4.   18.00 – 20.00   loutkový sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 24. 4.    19.00    velký sál           vstupné: 250,- Kč 

PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND + MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ  
NÁHRADNÍ TEMÍN!! Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Petr Spálený se hudbě věnuje profesionálně již od roku 1967. Od roku 
2001 koncertuje s kapelou Apollo Band. Repertoár kapely není vymezen 
jediným stylem, pohybuje se od rocku a popu přes country až 
k experimentální tvorbě. Diváci se můžou také těšit na klasické hity Petra 
Spáleného jako například Až mě andělé, Obyčejný muž, Kdybych já byl 
Kovářem, Trápím se trápím, Josefína a mnoho dalších. 
Vstupenky na koncert je možné rezervovat na www.milevskem.cz nebo 
zakoupit v kanceláři DK Milevsko.  

čtvrtek 25. 4.   17.30    výuková učebna        vstupné:  170,- Kč 

KURZ – KORÁLKOVANÉ ŠPERKY 
V ceně materiál na náušnice, náhrdelník a náramek. Přihlášky předem do úterý 23. dubna na tel.: 
383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.  
Lektorka: Laďka Bečková 

sobota 27. 4.    07.00 – 10.00   

POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT 
Start tradičního turistického pochodu KČT Milevsko. 

neděle 28. 4.   10.00    velký sál              vstupné: 90,- a 70,- Kč 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU 
Pantomimické představení pro děti doplněné animovaným filmem. Představení 
nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev 
se živými herci a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové 
vydají na cesty, aby projeli světa kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to 
nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do 
vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem 

http://www.milevskem.cz/
mailto:kortanova@dkmilevsko.cz


                          duben 2013 

Stránka | 4                    Změna programu vyhrazena! 
DŮM KULTURY MILEVSKO                     Nádražní 846, 399 01, Milevsko, Tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz, www.dkmilevsko.cz 

přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu. 
Vstupenky je možné rezervovat již od 20. března na www.milevskem.cz nebo zakoupit v kanceláři DK 
Milevsko. 

úterý 30. 4.    

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz. 

 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
středa 8. 5.    19.30    velký sál          vstupné: 200,- Kč 

SETKÁNÍ S EVOU HOLUBOVOU A BOHUMILEM KLEPLEM 
Populární herecká dvojice Eva Holubová a Bohumil Klepl přivezou zábavu! 

Pořad je složen z humorného vyprávění našeho výborného 
herce a skvělé herečky. Diváci se dozví mnoho veselých 
historek, jak ze soukromého života, tak ze života hereckého. 
Díky nezapomenutelnému humoru obou protagonistů, zažijí 
diváci nevšední zážitek. 

Rezervace vstupenek probíhá již od 20. 3. na www.milevskem.cz, prodej 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, galerie@dkmilevsko 

úterý 2. 4.   17.00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERIFOTO SOKOL PÍSEK 
od středy 3. 4. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERIFOTO SOKOLA PÍSEK 
Výstava potrvá do 26. dubna. 

pátek 5. 4.   19.30    

HUDEBNÍ SKLEPY – JAN SAHARA HEDL 
… kytary, zpěv 
Zakládající člen skupiny Precedens, skladatel a textař. Vydal 3 samostatné desky, skládá pro film, muzikály i 
kolegy, např. pro Luboše Pospíšila. Právě brázdí pódia s bývalými zpěváky kapely Precedens – s Bárou 
Basikovou (napsal pro ni např. hit Souměrná) a Petrem Kolářem v rámci oslav 30 let kapely. 
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ je realizován za laskavé finanční podpory Státního fondu 
kultury České republiky. 

pátek 26. 4.   19.30   

HUDEBNÍ SKLEPY – VÍNO A FILM 
Pořadem provází Marek Irgl. Atmosféru navozuje cimbálová kapela BAČA z Valašského Meziříčí. 
Degustace vybraných moravských vín doplněná výkladem a filmovými ukázkami s tématikou vína ze světové i 
české kinematografie – Bokovka, Dobrý ročník, Borat, Víno roku, Francouzský polibek, Bobule, Bouřlivé víno 
a další. 
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ je realizován za laskavé finanční podpory Státního fondu 
kultury České republiky. 

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

