
Dům kultury Protivín
úterý 15. ledna od 19 hodin

Jaký buDe rok 2013 
z PohleDu 

astrologie a tarotu 
Michaela Kudláčková

Herečka dětských rolí ve filmech 
a seriálu My všichni školou povinní. 
Zakotvila jako novinářka a redaktorka. 
V současné době je šéfredaktorkou 
dámského internetového magazínu 
www.popelky.cz, vydala knihu „Jak 
se modlí čarodějky“ a ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Jota připravuje 
vydání knihy dětských horoskopů. Je 
vyhledávanou kartářkou. Věnuje se 
astrologii a runovému písmu, nume-
rologii, bylinkám a vyučuje výklad 
Thovtova Tarotu.  Vstupné 55 Kč

neděle 27. ledna 2013 od 15 hodin – Dům kultury Protivín

o Princezně, luciášovi a makových buchtách
„Láska jako slza se rodí v očích a padá k srdci“

Nová pohádka vypráví o princezně, která by se ráda vdáva-
la, o čertovi Luciášovi a o tom, co se všechno stane, když 
se spolu setkají. Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka 
s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že i malý čin 
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat 
opravdové zázraky. Klasická pohádka, napsala Lucie Bela-
nová. 
Vhodné pro děti od 3 let, vstupné 45 Kč

úterý 12. února od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

Žena vlčí mák

Divadelní hra. Noelle Chatelet je monologem starší dámy, 
která prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dáv-
no smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku živo-
ta, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, 
dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě 
o deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdé-
ho kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk a zkuše-
nost handicapem, jde o téma velmi aktuální.  I „starý“ člo-
věk ještě žije a možná vás překvapí jak! V hlavní roli Hana 
Maciuchová.  Vstupné 260 Kč

PŘeDProDeJ a rezervace vstuPenek 
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pořady městského kulturního střediska protivín


