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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 

neděle 5. 1.    15.00    velký sál             vstupné: 50,- a 60,- Kč 

POHÁDKA PRO DĚTI – PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA 
Pohádka pro děti v podání českobudějovického Divadélka KOS. 
„A nebudu se učit a nevezmu si pláštíček a koukejte mě všichni poslouchat!“ Tečka, puntík, vykřičník! Tak 
takovéhle řeči musejí od princezny Magdalenky poslouchat v celém království nejen všichni poddaní, ale i její 
tatíček pan král. Až na pohádkového dědečka, který už to nevydržel a odčaroval princeznu ze zámku daleko 
pryč až k obyčejnému pasáčkovi Vojtovi. A princezně najednou nezbývá nic jiného než začít s učením. A musí 
dělat věci, o kterých zatím ani neslyšela. Prát, zašívat, péct chleba. Moc se jí to nedaří a děti jí neřeknou jinak 
než hloupá Madla. Ale Vojta má s Magdalénkou trpělivost, a dokonce se mu líbí. Tak možná, že se princeznu 
přeci jen podaří změnit. 
Vstupenky s místenkou v hodnotě 50,- Kč je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200 nebo přímo na místě před akcí bez místenky za 60,- Kč. Na této akci můžete získat další razítko 
Mikulína do svých kartiček. 

úterý 7. 1.   16.00    učebna dětských aktivit 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA – HRA NA FLÉTNU – ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ  
Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů vůbec.  Při hře na flétnu budou děti 
rozvíjet své hudební, rytmické i harmonické cítění a osvojí si základní znalosti hudební nauky. Přínosem hry 
na flétnu je mimo jiné osvojování správného dýchání. Výuka probíhá zábavnou formou tak, aby se hra na 
flétnu pro děti stala potěšením, neboť je čeká spousta hezkých písniček i doprovodných rytmických cvičení. 
Vhodné pro děti od 4 let. 
Lektorka: Adéla Charyparová 

úterý 7. 1.                            18.00 - 19.30                       učebna 1 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – POKROČILÍ 
Zahájení druhého pololetí, vhodné i pro nové zájemce.  
Lektorka: Jitka Habrová 

úterý 7. 1.    18.00    loutkový sál 

BESEDA KČT – STOCKHOLM, HELSINKY, JIŽNÍ FINSKO 
Přednáší: manželé Jelínkovi 

středa 8. 1.                          18.00 - 19.30                       učebna 1 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – ZAČÁTEČNÍCI 
Zahájení druhého pololetí, vhodné i pro nové zájemce. 
Lektorka: Jitka Chabrová 

čtvrtek 9. 1.    18.00    loutkový sál            vstupné: 25,- Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – IZRAEL – SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ 
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko. Přednášejícím bude tentokrát cestovatel a fotograf Jiří 
Kalát. 
Po několika cestách do různých koutů naší planety se Jiří Kalát ocitl na Blízkém Východě, přesněji ve státě 
Izrael. Léta studií, desítky přečtených knih a článků i zhlédnutí mnoha dokumentů jej mělo připravit na to, co 
mělo přijít. Nebylo tomu tak. Rána za ranou, překvapení za překvapením ho provázely po celou dobu 
putování a žití ve Svaté zemi. Dvanáct měsíců nabytých tenzí, konflikty a cestováním. Strach a úžas 
vyvolávající situace, hluboké cesty do tradic a historie země, jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních 
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zón této planety. Během přednášky budou posluchači seznámeni s drobnými výseky a příběhy této krásné 
země – pár střípků, které pozvednou míru zvědavosti a do popředí postrčí touhu tuto zemi vidět. 

sobota 11. 1.    20.00    prostory DK   

MYSLIVECKÝ PLES 
Pořádá: Myslivecké sdružení Bor Branice 
Vstupenky je možné zakoupit v prodejně Les a zahrada – Husqvarna, tel. 382 521 825, 605 299 865 nebo 
přímo na místě v DK Milevsko v den konání plesu. 

středa 15. 1.    18.00 – 20.00   loutkový sál  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
sobota 18. 1.  

RYBÁŘSKÝ PLES 
Předprodej vstupenek: Výbor ČRS Milevsko 

úterý 21. 1.   18.00    výuková učebna                       vstupné: 30,- Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – S PRAVOU HEMISFÉROU DO ŠKOLY I DO ŽIVOTA 
Povídání o tom, že ke kreslení nepotřebujete talent. Kreslit totiž umí úplně každý. Jde o způsob, kterým na 
sebe a na svět okolo pohlížíte. „Mnoho dospělých si myslí, že kreslení je jen pro děti nebo umělce. Ale je to 
především výborný způsob relaxace. Pokud máte dostatek informací a jste v prostředí, kde se cítíte dobře a 
v bezpečí, můžete namalovat obrázky, které vás velmi příjemně překvapí,“ říká Mgr. Lenka Kalová, která 
přijala pozvání na náš další diskusně vzdělávací večer.  

úterý 21. 1.    18.00    loutkový sál      

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT 
čtvrtek 23. 1.    17.30    výuková učebna                 vstupné: 170,- Kč 

KURZ – FANTASY PEBEO ŠPERKY 
Lektorka: Laďka Bečková 
Do středy 22. 1. lze zakoupit předplatné na tvořivé kurzy leden – květen 2014 za zvýhodněnou cenu 700,- Kč. 
Více info na tel. 383 809 201. 

neděle 26. 1.    14.00 - 17.00    prostory DK                          

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Zábavné odpoledne s diskotékou v maskách, plné soutěží pro malé i velké. 
Hraje: DJ Kaspi 

úterý 28. 1.    18.00    loutkový sál 

BESEDA KČT – DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO 
Přednáší: Anna Navrátilová 

pátek 31. 1.   09.00    výuková učebna                    vstupné: 10,- Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE 
Vyrábíme karnevalového šaška a sněhuláka z ponožky. 
S sebou: plastovou lahev o obsahu 1 litr, polystyrenovou kouli průměr 8 cm, bílou ponožku a 1 kg rýže. 
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PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR: 
pondělí 24. 2.    19.00    velký sál         vstupné: předprodej 240,- a 230,- Kč 

KOMICI s. r. o.            na místě: + 20,- Kč 

Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Ruda z Ostravy. 
Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka… 
Máte rádi humor… rádi se smějete? Pak se můžete opět těšit na skvělou stand-up comedy show – 
celovečerní představení Komici s. r. o. Pásmo mnoha krátkých skečů herců, kteří se na pódiu různě střídají. 
Každý z komiků má připraveno několik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. Mnoho jich také vzniká a 
zaniká, takže každý pořad je naprostý unikát. 
Vstupenky lze zakoupit on-line na webu www.dkmilevsko.cz nebo v DK Milevsko, TIC Milevsko a milevském 
kině. 
 
 
 
 
 
 

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 3. 1.    19.30                 vstupné: 40,- Kč 

NOVOROČNÍ HUDEBNÍ SESSION OBĚŽNÉ DRÁHY 
pátek 17. 1.   17.00   

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
od pondělí 20. 1. 

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
Výstava potrvá do 21. února 2014. 

pátek 31. 1.    19.30         

HUDEBNÍ SKLEPY – JAKUB NOHA, SÓLO 
Veterán české folk-rockové hudby zahájí Hudební sklepy v roce 2014. 
Co o své hudbě říká sám protagonista? „Kdybych měl teď nějak charakterizovat můj styl, tak bych asi 
nesměle řekl, že se pohybujeme někde na rozhraní folku, blues a rocku, a možná i něčeho tvrdšího. Já sám 
mám rád syrovější, razantní zvuk kapely a nějaké stylové škatulkování mi moc nesedí.“ 
Rezervace a předprodej vstupenek v Galerii M, tel. 382 522 082. 
 

http://www.dkmilevsko.cz/

