
Kultura - prosinec 2017

Výstava: Vjačeslav Iljašenko - grafika, akvarely a malba
Výstava potrvá do 21.12. 2017. Otevřeno po – čt 8.30 - 16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14 - 16 
hod.

2.12. Adventní koncert Swing bandu Dobříš
Na tradiční adventní koncert vás zvou dobříšští swingaři. Kromě příjemné muziky se můžete těšit na 
taneční vystoupení KUS žen Dobříš.
Společenský sál KD, sobota 2. prosince od 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

6.12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení vánočního stromu
Tak jako každý rok přivítáme advent a blížící se vánoční svátky na dobříšském náměstí spolu se sv. 
Mikulášem a jeho družinou. 

Program a účinkující:
16.00 Zahájení a kulturní program (Divadelní spolek Disk Dobříš):
Koledy v podání sborů: Lentilky z 4.MŠ a z 1. ZŠ Dobříš. Zatančí aerobic 
Sokol Dobříš a sokolské ženy, zazpívá Tereza Štěpánová. 
17.00 Příchod sv. Mikuláše a jeho družiny - mikulášská nadílka
17.50 Zdravice starosty města 
18.00 Rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj 
Podvečerem provází Ivan Sutnar
Nebudou chybět ani stánky s tradičním vánočním občerstvením, aby se 
zahřála nejen duše ale i tělo. Těšíme se na vás!
Akci pořádá: KS Dobříš, divadelní spolek Disk Dobříš a město Dobříš. 
Partner akce: Dokas Dobříš s.r.o.

Středa 6. prosince, Mírové náměstí Dobříš od 16.00 hodin.
Důležité upozornění!!!
Žádáme občany a především mládež, aby dodržovala pokyny MP a nevstupovala do označené zóny 
odpaliště. Hrozí nebezpečí úrazu.
Taktéž žádáme řidiče, aby v době od 17.00 do 18.30 hod. neparkovali svá vozidla na přilehlých 
parkovištích (za Komerční bankou apod.) - hrozí nebezpečí poškození vozidla. Děkujeme
Pozor!!! Od 12.00 do 20.00 hod. bude náměstí uzavřeno pro autobusovou dopravu. Autobusové
zastávky budou přesunuty na hlavní komunikaci. 

8.12. United Heads + Hi5Live + Bubblewizard - dance párty
United Heads. Kapela založená roku 94 se od hip-hopu (undergroundový hit „BREJLE“), přes 
crossover a taneční funky-disco sound vrací zpět k hip-hopovým kořenům (undergroundový disstrack 
Elita). Kdo někdy zažil United Heads na koncertě a jejich 70s retrosound střihnutý taneční scénou, 
musí potvrdit, že naživo jsou opravdu funky!
Hi5Live. Před pěti lety založili DJ Sunpaja (gramofony, sampling), DJ Loopin (gramofony, kytara, 
sampling) a Rich.FD (saxofon, melodika, flétna) nový projekt kde kombinují funky breaky, house 
classics a nu-disco tracky se živým saxofonem a kytarou. Na koncertě je budou jako special guests 
podporovat Mr. Chief (United Heads) a Joe Harper. 
Bubblewizard. Projekt Ondřeje Štěpánka a Miloše Englbertha je eklektickou retro sondou do světa 
vibrací Hammond Organ. Rozsáhlé kompozice na pomezí vážné hudby, artrocku a lounge music vás 
vtáhnou do pohádkového světa jejich autorů.
Takže pokud chcete zažít skvělou dance párty doražte - bude to stát za to!
Společenský sál KD, pátek 8. prosince 2017 od 20.00 hod. Vstupné: 150,-/180,- (předprodej/na 
místě). Předprodej vstupenek v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

9.12. Kuklík Tyjátr - Balada ze Sherwoodu
Aneb Robin Hood v rozšířené verzi. Na četná přání diváků uvádí Kuklík Tyjátr další reprízu oprášené 
hry sršící vtipem a skvělými výkony místních ochotníků. 
Společenský sál KD, sobota 9. prosince od 19.30 hod. Dobrovolné odchodné.

15.12. Vánoční koncert na zámku
Program: 



A. Vivaldi: Gloria in D dur pro sóla, sbor, varhany a orchestr. Dále skladby J.S. Bacha, A. 
Marcella, W.A. Mozarta, vánoční verše, evropské vánoční koledy a Alžbětinská serenáda
Účinkují: Jan Rosák - recitace, Sbor Canti di Praga, členové Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu
Sólisté: Vlastimil Kobrle (koncertní mistr SOČR) – housle, Zdeněk  Rys – hoboj,  Zdena Kloubová-
Puklická (soprán)  a Veronika Hajnová (alt) - sólistky Národního divadla v Praze.
Diriguje Petr Louženský. Scénář programu: Ludvík Sklenář
Zrcadlový sál zámku Dobříš, pátek 15. prosince 2017 od 19.30 hod. Předprodej vstupenek od 
6.11. 2017 v Informačním středisku Dobříš. 
Vstupné: 350,- (1.-4. řada); 300,- (5.-8. řada); 250,- (9.-13. řada) - v době uzávěrky DL téměř 
vyprodáno.

17.12. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se
velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 17. prosince od 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Připravujeme na leden 2018:
  4.1. Vernisáž výstavy:  Barbora Fausová (sochy) a Miloslav Muškát (zoologické ilustrace)
12.1. Michal Prokop Trio - předprodej vstupenek od 1.12.  v Trafice u Davida
26.1. Timudej - koncert

POZOR, TIP NA KRÁSNÝ VÁNOČNÍ DÁREK - vstupenka na recitál světoznámé sopranistky 
Gabriely Beňačková.
Koncert „Gabriela Beňačková - legenda světové opery“ se 
uskuteční 23. února 2018 v zrcadlovém sále zámku Dobříš 
V programu vystoupí společně s tenoristou Jakubem Pustinou a za 
klavírního doprovodu docentky Janáčkovy akademie múzických 
umění Marty Vaškové.
Zazní hudba L. Janáčka, F. Chopina a árie z oper G. Verdiho, R. 
Wagnera, A. Dvořáka včetně legendární árie Rusalky, s kterou G. 
Beňačková zazářila na nejprestižnějších operních scénách jako 
milánská La Scala nebo Metropolitní opera v New Yorku.

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. prosince 2017 v Informačním středisku Dobříš

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu hraček Dobříš na zámku
Zveme rodiče a děti na návštěvu Muzea hraček Dobříš spojenou se zábavným tvořením v prostředí 
staré školní třídy a historických hraček - tentokrát na vánoční téma

Neděle 10. 12. 2017
Tvořit budeme od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí, materiál v ceně

KS Dobříš upozorňuje, že posledním výlepovým dnem v r. 2017 je čtvrtek 21.12.!!! 
Plakáty na tento výlep budou v KD přijímány ve středu 20.12. 2016 do 12.00 hod...

Šťastné Vánoce, pevné zdraví a hodně příjemných setkání s kulturou 
v r. 2018 vám přeje

Kulturní středisko Dobříš


