PŘEHLED AKCÍ ŘÍJEN 2019
středa 2.10.
zasedací místnost MÚ
18.00 hod

CESTA PO MAROKU / Radomír Čížek
Cílem výpravy bylo zdolat nejvýše položená sedla Atlasu
a poznat život v těžko přístupných oblastech. Během 14 dnů se
mu podařilo ujet přes 1700 km, nastoupat cca 24 500 výškových
metrů a zdolat 14 sedel vyšších než 2000 m. Nejvyšším
vrcholem byl Tirsafane ve výšce 3071 m. To vše v teplotách
mezi 30-40°C a navíc během ramadánu.

pondělí 7. 10.
zasedací místnost MÚ
17.00 hod

KŘEST KNIHY Ing. Miloslava Wernera
Křest knihy známého sběratele minerálů spojený
s autogramiádou. Beseda s autorem bude doplněna
promítáním krátkého filmu o kopání křemenů na České Mezi
v roce 2006.

neděle 20. 10.
Zámecká knihovna
15.00 hod

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ
Koncert k výročí 70 let od založení ZUŠ v Náměšti nad Oslavou.
Při této příležitosti vystoupí žáci hudebního oboru školy na
slavnostním koncertu.
Vstupné dobrovolné.

POZVÁNÍ NA LISTOPAD 2019
sobota 2. 11.
FOLKOVÝ ŠPÍZ
Sokolovna
Hudební festival Folkový špíz slaví 20 let. Tradiční podzimní

18.00 hod

festival, který je zaměřen na folkové, country a trampské skupiny
a písničkáře.
Účinkují: HŘÍCH, F.T.PRIM, Pavel Pokorný a spol., Lubomír
Stranďa Stráník a host, Žalman & Spol.
Cena vstupenky: 200,- předprodej / 250,- na místě
www.mks-namest.cz

pátek 15. 11.

večeru
Sokolovna
19.00 hod

VEČER VÁCLAVA HAVLA – uvidíte dvě představení v jednom
AUDIENCE / Divadlo v Celetné, Praha
autor: Václav Havel
režie: Jakub Špalek
hrají: Jan Potměšil a Jakub Špalek
Vaněk, připravený o možnosti legálně se uživit svým povoláním,
zde jako zaměstnanec pivovaru (což je reálná epizoda Havlova
života) musí čelit nejrůznějším pokušením svého nadřízeného
sládka, jejichž cílem je získat Vaňka pro svéráznou spolupráci s
mocí: psát za sládka sám pro státní bezpečnost zprávy o své
aktivitě, donášet sám na sebe, a tak získat kontrolu nad jejich
kontrolou... Vaněk nakonec nabídku z principiálních důvodů
odmítá, a tím vzbudí nenávistnou reakci "muže z lidu".

Spisovatele i jeho mnohem primitivnějšího protihráče ovládá však
stejný smutek z poměrů...
VERNISÁŽ / Divadlo v Celetné, Praha
autor: Václav Havel
režie: Lukáš Jůza
hrají: Jitka Nerudová, Miloslav Tichý, Jan Zadražil
Věra má kvartýr. Michal mu dal ksicht. Neudělá Bedřich na návštěvě
kiks?
Bedřich na návštěvu k Věře a Michalovi. Věra a Michal se doslova
předhánějí v předvádění, jak říkají kvartýru s ksichtem. Sledujeme
přehlídku povrchnosti, snobství, manipulace i absurdního opakování
situací… Nadčasovost hry spočívá v tom, že jsou lidé, kteří jsou ve svých
životech ztraceni a dostává se jim návodu, jak mají žít, zejména z
reklam a podobně. A mají pocit, že si jím nahrazují nějakou hloubku.
Bedřich, který je na návštěvě, je člověk, který si uvědomuje, že vnitřní
svět chce zaplnit nějak jinak, ne konzumem.
Délka obou představení 150 minut včetně představky
Cena vstupenky od 390,- korun

DDM „ RADOST “ Náměšť nad Oslavou Vás zve
sobota 5. 10.
odjezd od DDM
9.00 hod

CYKLOVYJÍŽĎKA KOLEM NÁMĚŠTĚ
Zveme všechny zájemce o cykloturistiku na výlet kolem Náměště. Výlet
je určen dětem od 5. tříd ZŠ. Trasa i délka výletu bude přizpůsobena
složení skupiny.
Vstup zdarma.

pondělí 7. 10.
v DDM
15.00 hod

TURNAJ V AIR-HOCKEY a ST. FOTBÁLKU
Přijďte si zpestřit podzimní dopoledne a zasoutěžit si v těchto
oblíbených disciplínách. Zvládne to každý, a navíc můžete získat
nějakou sladkou odměnu.
Vstup zdarma.

neděle 13. 10.
na kopci
nad vlakovým
nádražím
14.00 hod

DRAKIÁDA
Přijďte si s námi pustit draka a užít si tak s dětmi
příjemné odpoledne. Pro všechny účastníky připravena
sladká odměna a pro ty nejlepší dráčci z perníku.
Vstup zdarma.

středa 30. 10.
tělocvična
ZŠ Komenského
9.00 hod

FLORBALOVÝ TURNAJ
Zveme Vás do tělocvičny, kde se uskuteční první
florbalový turnaj této sezóny. Turnaj je určen pro
všechny děti ze základních škol. Bude odehrán v několika
kategoriích. Na vítěze čekají diplomy a sladká odměna.
S sebou si vezměte sportovní obuv, florb. hokejku, pití a dobrou formu.
Startovné: 10,-Kč / osoba.

pátek 1. 11.
start u DDM
16.00 - 18.00 hod

POHÁDKOVÁ CESTA S LAMPIONEM
Pojďte s námi na večerní procházku pohádkovou Náměští plnit úkoly.
Na cestu si posvítíme lampiony a potkáme tradiční i méně tradiční
pohádkové bytosti. Připravena drobná odměna pro každého.
Startovné 30,- Kč.

Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, ŽEROTÍNOVA 386, NÁMĚŠŤ N. OSL., tel.: 731 418 207
www.namestddm.cz, info@namestddm.cz

