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Námìš� nad Oslavou
Mìstské kulturní støedisko

MìKS Námìš� nad Oslavou, Masarykovo nám.100, tel. 568 620 493, e-mail: mks-namest@iol.cz

FOLKOVÝ ŠPÍZ
 (Irsko), 

Pavlína Jíšová a pøátelé,která zde pokøtí své nové CD Blázen tanèí dál, Pepa 
Streichl, Martina Trchová, Míša Leicht, Nestíháme, Hluboké nedorozumìní, 
Pavel Pokorný. Poøadatel: MìKS. Vstupné: 90,- Kè.

DVÌ ŠKOLY Z JEDNOHO MÌSTA
Bruslaøská sezóna právì zaèíná! Proto DDM Radost ve spolupráci s MìKS 
pøichystalo zábavné odpoledne na bruslích plné hudby a netradièních soutìží. 
Pøijít mùže každý, ale pozor - nezapomeòte si brusle. Bruslení ZDARMA!!!

Výstava: ANDÌLÉ, POSLOVÉ NEBES
Èeský svaz žen v Námìš�i nad Oslavou si vás dovoluje pozvat na ojedinìlou 
výstavu, jejíž název mluví sám za sebe. Andìlé rùzných podob a technik budou 
vystaveni po více jak týden v Galerii na staré radnici a pøipomenou nám tak, že se 
pomalu, ale jistì, blíží èas vánoèní. Vernisáž probìhne 13. 11. v 16.00 hod. ve 
výstavní síni na Staré radnici.

OLDIES DISKOTÉKA - ag. Music Production

Výstava: Zuzana Bohuslavová - Malá vánoèní 

výstava Patchworku

POD VÁNOÈNÍM STROMEM

Mikulášský karneval

Lahùdka pro všechny hudební mlsouny. Úèinkují: MARK GEARY

Výstava patchworkových výrobkù spojená s prodejem. Poøadatel: MìKS.

Pøijïte za námi slavnostnì rozsvítit vánoèní strom na námìstí, shlédnout živý 
Betlém, zazpívat si koledy, podpoøit dìti ze školek a škol v jejich vystoupení, 
koupit nìco drobného na vánoèní tržištì, obèerstvit se èajem, svaøáèkem, nebo 
grogem, vyzkoušet si vánoèní zvyky a obyèeje, navštívit peklo a hlavnì... pøivítat 
Vánoce! Poøadatel: MìKS a DDM Radost.

Diskotékový karneval pro všechny dìti plný her a soutìží. Vstupné: dìti 20,- Kè, 
dospìlí 30,- Kè. Obèerstvení zajištìno. Poøadatel: DDM.
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