
6.3.
sokolovna 
20.00 hod.

13.-28.3
výstavní síò 
Stará 
radnice

17. 3.
sokolovna 
10.00 hod.

15.-18.3. 
Špirkova vila

20.3.
sokolovna 
20.00 hod.

27.3.
sokolovna 
22.00 hod.

3.-16.4.
výstavní síò 
Stará 
radnice

KULTURNÍ PØEHLED - BØEZEN 2010KULTURNÍ PØEHLED - BØEZEN 2010

Námìš� nad Oslavou
Mìstské kulturní støedisko

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

CHARITATIVNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje hudební skupina VOCAL BAND Brno. Souèástí plesu bude 
pøedtanèení taneèní skupiny Bøezník a jako každým rokem bohatá tombola. 
Vstupné 100,- Kè, pøedprodej lístkù v Informaèním centru na Masarykovì nám. Poøadatel: 
ÚSP Jinošov. Výtìžek z plesu bude použit na kulturní èinnost klientù.

Výstava Èeského svazu žen: "Velikonoèní 

inspirace"
Mìstské kulturní støedisko Vás srdeènì zve na inspirativní výstavu k velikonoèním svátkùm 
Èeského svazu žen. Vernisáž probìhne v pátek 12. 03. 2010 v 16.00 hod. ve výstavní síni na 
Staré radnici.

Divadlo pro MŠ:  Neš�astný šafáøùv dvoreèek
Jednou, kdysi, dávno tomu, žila jedna selka. Chalupu mìla sice malou, ale zato pìknì 
malovanou a se slamìnou støechou. Práce na poli se jí daøila. Zato stáje a chlévy zely 
prázdnotou... jak to bylo dál? Vstupné 30,- Kè. Poøadatel MìKS.

Jarní BAZAR dìtského ošacení
Sbìr již nepotøebného dìtského obleèení spojený s následným prodejem. Bazar bude 
probíhat od 15. do 18. 03. 2010 ve Špirkovì vile vždy od 09:00 do 17:00 hod.

NETRADIÈNÍ PLES Romeo a Julie a ti druzí
JéTé Pádlo ve spolupráci s Mìstským kulturním støediskem vás srdeènì zvou na XIV. 
Netradièní ples, jehož hlavním tématem v letošním roce budou svìtoznámá díla Williama 
Shakespeara. 
K tanci a poslechu hraje kapela Fokus Rock a disco Karel Mrhaè.
Vstupné: 150 Kè. Pøedprodej lístkù v Informaèním centru na Masarykovì nám.

OLDIES DISKOTÉKA - ag. Music Production.

Výstava: "Cestou promìny" Ústav sociální péèe 

Jinošov
Ústav sociální péèe Jinošov vás srdeènì zve na výstavu "Raète vstoupit...", na které budete 
moci shlédnout díla vytvoøená ve volnoèasových aktivitách klientù. Pomocí vernisáží a 
samotných výstav chce ÚSP Jinošov veøejnosti pøiblížit celou problematiku zaèleòování osob 
s MP do spoleènost
Vernisáž probìhne v pátek 02. 04. 2010 v 16.00 hod. ve výstavní síni na Staré radnici.
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