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Informační centrum Dobruška
nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
tel. 494 629 581, fax 494 629 581, mob. 724 965 051
e-mail: ic@mestodobruska.cz, www.mestodobruska.cz/ic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE V DOBRUŠCE
VÝSTAVY
po celý měsíc v lapidáriu MÚ v otevíracích hodinách pro veřejnost MÚ
PRÁCE ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ FR. KUPKY
od 1. do 30. listopadu v městské knihovně ve výpůjční době
KRAJINY POEZIE: Věra Kopecká
výstava fotografií
od 1. do 30. listopadu v provozních hodinách kina v malém sále SC – Kino 70
Robert Rohál: Věčné návraty
černobílé fotografie z kolekcí Romance o Krásce, o Zvířeti a La Divina
sobota 29. listopadu od 9 do 16 hodin v Rodinném centru Sedmikráska, Nám. F. L. Věka 24
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ - KOLEJIŠŤ

KONCERTY, HUDEBNÍ POŘADY
neděle 2. listopadu od 19,30 hodin v Opočně v Kodymově národním domě
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA 2014
Klavírní duo Ivan Klánský a Lukáš Klánský
Antonín Dvořák: Slovanské tance (kompletní provedení)
vstupné 150 Kč
aktuální informace na oficiálních stránkách festivalu http://www.mhf-vek.cz
neděle 9. listopadu od 19,30 hodin ve Společenském centru – Kino 70
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA 2014
Ondřej Havelka a MELODY MAKERS
vstupné 350 Kč
VYPRODÁNO
pondělí 10. listopadu od 17 hodin v synagoze
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

úterý 11. listopadu od 19 hodin v kulturním domě
KOZLAŇÁCI
večer s populární a v současnosti velmi žádanou kapelou z Kozlan u Vyškova, která je známější pod
dřívějším názvem Kozlovka
lidové i moderní písničky
účinkují: Blahoslav Frank – klávesové nástroje, zpěv, Roman Vaculík – akordeon, zpěv a Vladimír Ostřížek –
bicí nástroje, zvukové a břišní efekty
stolové uspořádání
občerstvení zajištěno
vstupné 150 Kč
předprodej vstupenek v informačním centru
úterý 18. listopadu od 19,30 v kulturním domě
JAZZOVÝ VEČER S HOT SISTERS
komorní jazzový koncert se zbrusu novou kapelou
repertoár zahrnující písně od dvacátých let minulého století až po současný elektroswing
Doris Lamošová – zpěv, Sophia Lamošová – zpěv (druhý hlas), Jan Šimůnek – violinofon, housle,
Antonín Šturma – kytara, Pavel Šlosar – kontrabas
stolové uspořádání, občerstvení zajištěno
jednotné vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek v informačním centru
čtvrtek 20. listopadu od 18 hodin v kostele sv. Václava
VARHANNÍ A PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
úterý 25. listopadu od 19,30 hodin ve Společenském centru – Kino 70
PRACHY
DIVADLO PALACE PRAHA
hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Nela Boudová
rezervace a další informace u p. Kani, tel. 777 418 746

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
čtvrtek 6. listopadu od 18 hodin ve Společenském centru – Kino 70
ETIOPIE – ZEMĚ, KDE KAŽDÝ OMLÁDNE
přednáší p. Linhart, který představí Simienské hory, hrad v Gonderu, jezero Tana, Aksumi posvátné Lalibely,
rezervace Senkele a Nechisar
součástí prezentace budou také ukázky hudby a fotografií
vstupné dobrovolné
čtvrtek 13. listopadu od 16 do 18 hodin v malém sále Společenského centra – Kino 70
NEVÝCHOVA V DOBRUŠCE
jak vyřešit každodenní potíže s dětmi, na všem se domluvit a být skutečnými partnery
vstup zdarma
pořádá mateřské centrum Hastrmánek
pátek 14. listopadu od 15 do 20 hodin v malém sále Společenského centra – Kino 70
AGRESE
cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí

lektor Mgr. Jan Řezáč
organizuje Centrum služeb pro rodinu Hastrmánek Dobruška, Unie Center pro rodinu a komunitu
a Liga otevřených mužů
vstup zdarma, telefon 775 441 907
čtvrtek 20. listopadu od 10 hodin v Rodinném centru Sedmikráska, Nám. F. L. Věka 24, 2. patro
ORIENTACE V SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH
přednáší Mgr. Hedvika Dostálová
středa 26. listopadu od 9,30 hodin v Rodinném centru Sedmikráska
PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
přednáší odborný farmaceutický poradce PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
vstupné 40 Kč (s hlídáním dítěte)

PRO DĚTI
neděle 9. listopadu od 10 hodin v loutkové scéně sokolovny
NEOHROŽENÝ MIKEŠ
loutková pohádky v úpravě Vl. Balcara
(repríza 23. listopadu od 10 hodin)
od 28. do 30. listopadu, sraz v pátek v 16,30 hodin na vlakovém nádraží v Dobrušce
PEVNOST BOYARD
ubytování na táborové základně v Suchém dole
s sebou teplé oblečení a pohodlnou obuv, přezůvky, spacák, hyg. potřeby, baterku a visací zámek s klíčem
přihlášky do 23. listopadu M. Martinkové: e-mail: misa.martinkova@seznam.cz, mobil: 732816248 (po 16.
hodině)
www.pionyrdobruska.cz

VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
sobota 8. listopadu od 14 hodin v Domě dětí a mládeže
DRÁTOVANÝ ANDÍLEK
výroba vánoční dekorace, dárku nebo tradiční ozdoby na vánoční stromeček
cena kurzu a materiálu 220 Kč
přihlášky a bližší informace v DDM nebo na tel. 494 621 505
úterý 11. listopadu od 8,30 do 11 hodin v Domě dětí a mládeže
VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU
Nebojte se počítače – seznámení s PC, internet, el. pošta
středa 12. listopadu od 9 do 11 hodin v Domě dětí a mládeže
VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU
Skládání z čajových sáčků – výroba přáníček, dekoračních hvězdiček
sobota 15. listopadu od 9 do 17 hodin v Domě dětí a mládeže
AKVAREL
úvod do teorie práce s akvarelovými barvami, techniky lavírování , vymývání, mokré do suchého podkladu
přihlášky a více informací na www.konecnekreslim.cz
sobota 22. listopadu – neděle 23. listopadu od 9 do 17 hodin
KURZ – TUŽKA

pod vedením zkušené lektorky agentury Serafin kresba portrétu známé osobnosti
přihlášky a více informací na www.konecnekreslim.cz

OSTATNÍ A SPORT
úterý 4. listopadu od 17 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže
BUBNOVÁNÍ NA DRUMBENECH
společné bubnování pro velké i malé od 6 let
s sebou přezůvky a 40 Kč
pátek 7. listopadu od 8,30 do 16 hodin v Domě dětí a mládeže
MARTINSKÝ TRH
perníčky, vazba ze suchých květů, šité hračky, patchwork, bižuterie, drátové výrobky, výrobky ze šustí a
slámy, ukázka řemesel
jednotné vstupné 5 Kč
čtvrtek 13. listopadu od 19,30 hodin v kulturním domě
VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VLASTY FREJVALDOVÉ
Modelingová agentura Vlasty Frejvaldové
své modely představí: Partnerská prodejna Úpavanu – Alena Horáková – Dobruška, Jeans móda La Fabrique
– manželé Martincovi –Dobruška, Půjčovna svatebních a společenských šatů – Eva Řičářová – Rychnov nad
Kněžnou a Galerie Jadine – Jana Novotná – Pardubice
modelky líčí Martina Masařová – Mary Kay, pořad moderuje Jiří Suchánek
stolová uspořádání, občerstvení zajištěno
jednotné vstupné 100 Kč, předprodej v informačním centru
sobota 15. listopadu od 9,30 do 16 hodin v malém a velkém sále Společenského centra – Kino 70
PODZIMNÍ TVOŘENÍ
ukázky tradičních a lidových řemesel s možností zakoupení výrobků i materiálu a vyzkoušení vlastní
šikovnosti při jejich zhotovování
zdobení perníčků, plstění, patchwork, scrapbook – tvoření z papíru, korálky, pletení košíků z papírových
ruliček, zdobení vánočních ozdob a další
pro děti bude ve velkém sále promítáno od 10 do 12 a od 13,30 do 15,30 hodin pásmo večerníčkových
pohádek
občerstvení zajištěno, vstup volný
středa 19. listopadu od 18 hodin v synagoze
SETKÁNÍ V SYNAGOZE
DOBRUŠSKÉ PODZEMÍ
vyprávění o dobrušských sklepeních a podzemních chodbách – gotický klenák
komentovaná prohlídka kronik a archiválií
vstupné 40 a 20 Kč, předprodej v informačním centru
středa 19. listopadu a čtvrtek 20. listopadu ve velkém sále Společenského centra – Kino 70
FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
podrobný program na plakátech, programovém letáčku v informačním centru nebo
na www.outdoorfilms.cz
neděle 30. listopadu od 17 hodin na nám. F. L. Věka
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Dobruška

- Změna programu vyhrazena -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližší informace o připravovaných akcích najdete na webových stránkách města na adrese
http://www.mestodobruska.cz v sekci Kulturní a sportovní akce a na webových stránkách jednotlivých
kulturních zařízení, organizací, spolků a sdružení. Kompletní program Kina 70 najdete na adrese
http://mestodobruska.cz/kino.php.

