MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

BŘEZEN 2022
23. 2.-27. 3.

NÁMĚŠŤ VČERA A DNES

Výstavní síň
ve Staré radnici

Výstava srovnávacích fotografií Jiřího Polehly, které byly základem úspěšné
knihy Náměšť nad Oslavou včera a dnes. Nezapomeňte navštívit ani
Pamětní síň fotografa Ondřeje Knolla, která je s Výstavní síní propojena,
a kde se dostaneme do doby, ve které vznikaly původní fotografie.
Otevřeno: po-pá 13-16 hod, so 9-11 hod, ne 14-16 hod
Vstupné: 30 Kč, děti do 6 let zdarma

sobota 5. 3.
od 19.30

PĚŠKY Z BRNA DO PORTA

Špitálek sv. Anny

neděle 13. 3.
od 15.00
konferenční sál
ZŠ Husova

středa 16. 3.
od 19.00
hudební sál ZUŠ
ve Staré radnici

sobota 19. 3.
od 15.30
hudební sál ZUŠ
ve Staré radnici

Cestovatelská přednáška | Ondřej Herzán
Pořádá: PROOKO

POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
Pohádka pro děti v podání divadla Paravánek. Nestárnoucí Hrubínovy
pohádky hrané malými marionetami či plošnými loutkami, střídají písničky
s kytarou, akordeonem a příčnou flétnou. Děti se zapojují do představení
hrou na jednoduché hudební nástroje.
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč, na místě 100,- Kč, děti do 3 let zdarma

JAN BURIAN
Koncert známého písničkáře, cestovatele a novináře Jana Buriana plný
písniček, vyprávění a dobré nálady. Cílem je, aby lidé z pořadu odcházeli
v lepším stavu, než v jakém jsou, když na pořad přicházejí
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč

MIKROFON PRO TEBE: PĚTNÍK
Koncert vokální acapelové skupiny Pětník, interpretující písně různých
hudebních žánrů v originálních vlastních hlasových aranžích.
Repertoár tvoří písně tuzemských autorů i vlastní autorská tvorba.
Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME
čtvrtek 14. 4.
od 19.00
konferenční dál
Habitat

SKEČMEN
Komedie psaná ve skečích o chlapíkovi, kterému jednoho dne řekli, že ztratil
humor. Což je katastrofa, protože tenhle člověk se humorem živil.
Co se stalo? Bez humoru se mu zasekla nejen kariéra, ale čím dál víc se
ukazuje, že to drhne i v normálním životě.
Jedná se o přeložené představení z roku 2021. Hraje: Roman Zach
Vstupné: I. zóna 350,- Kč, II. zóna 290,- Kč

Vstupenky si můžete objednat na www.mks-namest.cz nebo osobně zakoupit
na pokladně Informačního centra na Masarykově náměstí 100.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

BŘEZEN 2022
pondělí 7. 3.
TURNAJ V PISTOLKÁCH NERF
od 12.45-14.45 Přijďte si zasoutěžit v této netradiční disciplíně. S sebou pistolku NERF
DDM

pondělí 14. 3.
od 15.00
DDM

sobota 19. 3.
od 9.00-12.00
u DDM

pondělí 21. 3.
od 19.00
tělocvična
ZŠ Komenského

a ochranné brýle (obojí lze zapůjčit také v DDM).
Vstup zdarma.

TURNAJ V AIR-HOCKEY A STOLNÍM FOTBÁLKU
Soutěžení v oblíbených disciplínách. Zvládne to každý, a navíc můžete získat
nějakou sladkou odměnu.
Vstup zdarma.

STŘELECKÉ ODPOLEDNE
Přijďte si vyzkoušet střelbu ze známých i méně známých zbraní.
Nebude chybět vzduchovka, luk, kuš a další překvapení.
Vstup zdarma.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU DOSPĚLÝCH
Druhý letošní turnaj Náměšťské ligy stolního tenisu. Turnaj je určen pro všechny
středoškoláky i dospělé, kteří rádi hrají stolní tenis.
Startovné 20,- Kč.

SETKÁNÍ S KOŇMI
sobota 21. 3.
od 10.00-13.00 Přijďte si vyzkoušet jízdu na koních, pobyt u ohně v tee-pee a vyrobit si
Horní Lhotice

sobota 26. 3.
od 8.30-12.00
DDM
(vchod ze zahrady)

pátek 1. 4.
od 19.30
DDM

indiánský hudební nástroj. Cena 150,- Kč.
Přihlášky předem - více info na www.namestddm.cz

PLETENÍ Z PROUTÍ
Tradiční rukodělná dílna, vedení paní Růženou Endlicherovou.
Pletení jarních dekorací z proutí.
Platba dle velikosti výrobku (cca 100-200,- Kč)

CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO
Step aerobic, cvičení na gymnastických míčích + mírné posilování.
Vhodné pro úplně začátečníky.
Vstup 50,- Kč.
Nutné přihlásit se předem na tel. 727 917 170 (kapacita omezena).

