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DOBŘÍŠSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI 2018

sobota 19. 5. 2018

HLAVNÍ PÓDIUM
  9.30 -   9.55 1. ZŠ - Sboreček, taneční kroužek Kalamajka, zumba a mažoretky
10.10 - 10.25 2. ZŠ - pásmo lidových písní s hudebním doprovodem - smíšený 

sbor žáků školy 
10.30 - 10.40 Slavnosti zahájí starosta města Mgr. Stanislav Vacek 
10.40 - 10.55 2. MŠ - Úsměvy dětí 2. mateřské školy - tanečky a píseň 
11.00 - 11.15 Taneční škola Double Cookies - streetdance 
11.20 - 11.35 RC Dobříšek - vystoupení taneční přípravky
11.45 - 12.05 ZUŠ Dobříš - Dětská rocková kapela (rock, pop)
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.00 - 12.30 Spanilá motorkářská jízda - Kolocentrum Motoshop Dobříš
--------------------------------------------------------------------------------------------------
12.20 - 12.35 Česká asoc. Krav maga-kapap - ukázka cvičení - sebeobrana
13.00 - 13.40 Swing band Dobříš 
13.45 - 14.05 TJ Sokol Dobříš - taneční vystoupení sokolských žen, vystoupení oddílů 

aerobiku a ropeskippingu.
14.20 - 15.20 ZUŠ Dobříš - Malý dechový orchestr ZUŠ a taneční obor
15.35 - 16.05 Robin - místní pop-rocková kapela
16.15 - 17.15 Gymnastika Dobříš, z.s. - pohybové skladby s hudbou, trampolíny,
17.20 - 18.20 Aerobik studio Orel Dobříš - závodní a dětský aerobik + soutěž

Hosté slavností:
19.00 - 20.00 Eddie Stoilow Oblíbená rock-popová kapela
20.10 - 20.20 Damjan Siriški DMJ show - biketrialové triky a freestylová salta 

a Ondra Šenk 
21.10 - 22.30 Supergroup CZ České a světové hudební pecky hraje all stars team: 

M. Pavlíček, K. Střihavka, K. Kryšpín, Vl. Kulhánek, 
R. Dragoun a J. Hrubý

Programem vás na pódiu provází Josef Libický 

Stánky s občerstvením, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. Pouťové atrakce od 17. 5. do 
20. 5. v horní části náměstí.

Další program - sobota 19. 5. 2018

Dětské hřiště u kina                                                                                                                                       
10.00 - 16.00 Jízda na ponících - Jezdecký areál Míšanek z.s. Spodní část hřiště u kina.
14.00 - 16.00 RC Dobříšek - Místo pro rodinu - výtvarná dílnička

11.00 - 17.00 Divadelní program 
11.00 - 11.50 Loutková pohádka - Není Drak jako drak - Divadýlko Kuba, Plzeň

Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Ne každý drak má chuť na 
princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá 
pravda. Tři pohádky plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů.

13.00 - 17.00 Loutkoviště - Děti! Přijďte si zahrát svojí oblíbenou pohádku konečně sami! V 
loutkovišti si můžete vyzkoušet, jaké to je hrát loutkové divadlo - stát se na chvíli 
hercem, režisérem, hudebníkem nebo divadelním kritikem. Pět originálních 
samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo s výměnnými kulisami a sadou 
loutek určených do veřejného prostoru otevřených ke hře a rozvíjení fantazie celé 
rodiny.

V případě nepříznivého počasí v KD
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10.00 - 17.00 Chodící Dřevo - Eva Hellerová Hodinková a Esko Mäkinen 
Rychlo portréty a karikatury - můžete se nechat zvěčnit jako marioneta či 
maňásek, nebo tak, jak si budete přát - za úplatu.
Rychlo loutkářská tvůrči dílnička - ze samorostu a podivných přírodnin si 
sestavte vaši bytůstku z lesa. Zvládnou dvouletí loutkáři, ale i babičky - prostě 
všichni - za úplatu. Prodej dřevěných sošek - ptáčků 

Mírové nám. 
09.00 - 20.00 Stánek Pesoklubu Dobříš - přijďte se seznámit s činností spolku a psího útulku 

Husův parčík                                                                        
10.00 - 12.30 Dobříšský sportovec - tradiční akce oblíbená u dětí i dospěláků (Provas). 
14.00 - 16.00 Kdo si hraje, nezlobí - program pro děti nejen školou povinné (Skaut) 

Hřiště v Lipkách   Mistrovská utkání MFK Dobříš - 
10.15 Divize staršího dorostu  MFK Dobříš - FK Prachatice
12.30 Divize mladšího dorostu MFK Dobříš - FK Prachatice
 
Kopáčkův dům 
09.00 - 16.00 Muzeum (rukavic) Dobříš - K vidění je stálá expozice a k tomu navíc dočasná 

výstava s názvem „Cestou necestou historií motocyklů značky Jawa“. Pro 
všechny návštěvníky v tento den za cenu sníženého vstupného! 
Běžná otevírací doba dle Infocentra Dobříš.

Tržiště za Kopáčkovým domem  - program připravuje Dokas Dobříš, s.r.o.
10.00 - 11.00 Staročeské písničky
11.00 - 12.00 Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů
13.00 - 14.30 Program ZUŠ Dobříš
15.00 - 16.00 Divadlo pro děti - Kvak a Žbluňk (divadlo Tondy Novotného)
16.00 - 19.00 Wocaties band
                        Night Before The End
                       Anthems
                                                                                                                              
Muzeum hraček - zámek Dobříš
10.00 - 16.00                 Jedinečná soukromá sbírka hraček - vstup zdarma!

Kulturní dům 
13.00 - 19.00 Petr Kšajt - kresby - výstavní sál KD - vstup zdarma!

Parkoviště za sokolovnou
14.00 - 22.00 D FIGHT z.s., - chill out zone - Skate a BMX exhibice za hudebního doprovodu 

a další atraktivní program nejen pro mladou generaci. Dále ukázka a instruktáž 
aktivity Slackline pod vedením Ondřeje Piskáčka.

Kostel Nejsvětější Trojice 
16.00 - 17.00 Malý koncert v kostele Nejsvětější Trojice (u zámku). 

Dobříš - nádraží ČD
Vlak na Dobříš – tradiční nostalgická jízda parním vlakem
Z Prahy Braníka do Dobříše vyjede parní vlak v čele s parní lokomotivou. Po 
příjezdu zahraje kapela Vlak na Dobříš a její hosté. Vyhlídková jízda z Dobříše 
do Malé Hraštice a zpět. 

Doprovodné akce 11.5. - 20.5. 2018
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11. 5 - 18. 5. Divadelní festival ochotnických souborů. KD Dobříš, společenský sál. 

18.5. XIV. turnaj v deskových hrách - Skautský oddíl Zlatý list - klubovna skautů, 
Dělnická 1603 (Papežanka) od 17.00 h. 

 20. 5. Hasičská soutěž „O pohár starosty města Dobříše“
pořádaná ve spolupráci s JSDH.Dobříš.  Zúčastní se družstva místních i 
přespolních sborů – kategorie muži, ženy. Stánek s občerstvením a dobrá nálada 
zajištěna. Stánek Pesoklubu Dobříš - činnost spolku a útulku Dobříš, který se 
stará o opuštěné psy. Přijďte poznat naše psí kamarády a zeptat se na cokoliv 
z oblasti chovu pejsků. Louka za rybníkem Papež od 11.00 do 18.00 hod.

Dopravní informace - DMS 2018

Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu 
od 17. 5. 2018 od 6.00 hod. (čtvrtek) do 20.5. 2018 (neděle) uzavřena pro provoz motorových 
vozidel část místní komunikace Mírové náměstí v úseku mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na 
parkoviště před ČS) směrem ke kulturnímu domu (po křižovatku s ulicí Čs.armády). Uvedená část 
komunikace v délce cca 90 m bude využita pro pořádání zábavní akce a umístění pouťových atrakcí. 
Během uzavírky bude provoz sveden obousměrně do ulice Bezručova.

V     sobotu 19. 5. 2018 bude uzavřena pro provoz motorových vozidel:
- část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižovatce na   
   Mírovém nám.  
- část místní komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky se silnicí II/114 po křižovatku  
  s místní komunikací ulice Plk. Petroviče, v délce cca 240 m. 

Během uzavírky budou autobusové zastávky přechodně zřízeny na Tyršově náměstí.


	14.00 - 22.00 D FIGHT z.s., - chill out zone - Skate a BMX exhibice za hudebního doprovodu a další atraktivní program nejen pro mladou generaci. Dále ukázka a instruktáž aktivity Slackline pod vedením Ondřeje Piskáčka.

