
DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 13RUBRIKA

Hlavní pódium
10.00–10.20 1. ZŠ – Hudební a tanečně-sportovní vystoupení
10.25–10.45 2. ZŠ – Hudební a sportovní vystoupení 
10.50–11.10 2. MŠ – Broučci – komponovaný program
11.15–11.30 KAPAP Czech – ukázka izraelského bojového sportu Krav Maga
11.40–12.30  ZUŠ Dobříš – mladá rocková kapela a taneční odbor 
13.00–13.40 Swing band Dobříš 
13.45–14.05 TJ Sokol Dobříš – sokolské ženy a žákyně z oddílu ropeskippingu 
14.35–15.20 ZUŠ Dobříš – velký taneční orchestr sCOOL Band 
15.20–15.25 Hosty slavností přivítá starosta města Pavel Svoboda
15.35–16.20 Vystoupení hostů z partnerských měst Wągrowiec (PL) a Tonnere (FR) 
16.30–17.15 Gymnastika Dobříš, z. s. – děti předvedou svůj talent a dovednosti 
17.30–18.20 Aerobik studio Orel Dobříš – exhibice závod. aerobiku a dětských sportovních kurzů 

Hudební hosté slavností:
18.50–19.35 Los Fotros
Tak to se jednou u piva sešli tři kluci, jinak skvělí muzikanti, a dali dohromady rock’n‘roll sranda cover 
band. Hrají především pro radost z muziky, kterou provozují řadu let profesionálně či amatérsky.  
Los Fotros jsou: Martin Voděra (Proximity, Green Day revival, Dirty Game, ex-Brichta, ex-Krob, ex-
-Pessimist, ex-DEATH revival), Luboš Klouda alias Dědek (ex Uho13) a Štěpán Dolejš. Uslyšíte přede-
vším covery od punkových a rokových kapel, např. Motorhead, Sex Pistols, Ramones, Black Sabbath, 
Twisted Sister a dal.

21.00–22.00 Monkey Business
Česká hudební skupina hrající pop a funk. Vedle J.A.R. a Sexy Dancers je dalším skvělým projektem 
multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého. Skupina byla založena v roce 1999 a hraje do-
dnes. Monkey Business je především velká koncertní show, podpořená skvělými hlasy Matěje Rupp-
erta a Terezy Černochové. Máme se na co těšit. 
Stálou sestavu skupiny Monkey Business tvoří: Matěj Ruppert – zpěv, Tereza Černochová – zpěv, 
Roman Holý – klávesy, zpěv, Ondřej Brousek – klávesy, Pavel Mrázek – baskytara, Oldřich Krejčoves 
– kytara, Martin Houdek – bicí.

23.00–24.00 Kanci paní nadlesní
Skvělá sedmičlenná kapela z Brna, která se bude snažit roztancovat na závěr slavností celé náměs-
tí. Kanci si dali za cíl hrát poctivou muziku, podpořenou silnými vokály a šlapající dechovou sekcí. 
Základ jejího playlistu tvoří skladby zahraničních popových a rockových legend doplněné tím nej-
lepším materiálem od českých a slovenských autorů. Kanci prostě nejsou běžnou revivalou kapelou. 
Kanci jsou kapelou, která šlape a nevrže... 

Programem vás na pódiu provází Pepa Libický, moderátor TV Prima a Frekvence 1. 
Stánky s občerstvením, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. 
Pouťové atrakce od 19. do 22. 5. 2022 na parkovišti u sportovní haly.

Další doprovodný program:
Druhá scéna na Dukelském náměstí
13.00–18.00 Přehlídka dechových kapel
13.00 Zahájení, přivítání, slovo mís-

tostarosty Tomáše Vokurky
13.02–14.15 Netolička (tradiční jihočeská li-

dovka)
14.45–16.00 Dechový orchestr Prachatice (tra-

diční dechovka)
16.30–17.45 Doubravanka (malá dechová 

hudba s harmonikou)

Dětské hřiště u kina
10.00–16.00 Jízda na ponících – Jezdecký 

areál Míšanek, z. s.   
  

Program Divadla Studna:
11.00–11.45 Čertovská pohádka – loutková 

pohádka. V případě nepříznivé-
ho počasí v KD.

13.00–17.00 Úžasný svět her: Můžete si za-
hrát originální hry: Ptáčci, Hugo, 
Opičí dráha, Za sedmero.... 

13.00–17.00 Loutkový atelier. Přijďte si do stanu 
stvořit vlastní loutku nebo masku.

Mírové nám. 
9.00–20.00 Stánek Pesoklubu Dobříš – přijď-
te se seznámit s činností spolku a psího útulku.
Pejsci, kteří hledají nový domov, se vám před-
staví na pódiu i v ulicích… 

Husův parčík 
10.00–12.30 Dobříšský sportovec – tradiční 
akce oblíbená u dětí i dospělců. Již po dvacáté 
na DMS. Vzájemné propojení rodičů s dětmi při 
plnění úkolů na 8 až 10 stanovištích, při rozvoji 
pohybových, smyslových i orientačních doved-
ností. Přijďte si vyzkoušet, jakou sílu má vaše ro-
dina (spolek Provas Dobříš). 

14.00–16.00  Kdo si hraje, nezlobí – program 
plný aktivit pro děti, prezentace místních skaut-
ských oddílů (Skaut Dobříš – oddíly Minehaha, 
Zlatý list a Lampyris).

Kulturní dům Dobříš 
13.00–18.00 X. salon výtvarníků z Dobříš-
ska – výstava děl výtvarníků našeho regionu 
– výstavní sál KD – vstup zdarma!

Muzeum (rukavic) Dobříš
9.00–16.00 Speciální program pro DMS 
– ukázky šití rukavic.
Prohlídka stálé expozice za zvýhodněné vstup-
né: 1 + 1 vstupenka zdarma (platné pro všechny 
varianty) a ke každé 10. vstupence dárek. 

Kostel Nejsvětější Trojice 
13.00–17.30 Výstava, varhanní koncert 
a komentovaná prohlídka kostela
– výstava prací dobříšského výtvarníka Mira Po-

grana
– prodej knih
– 15.30 komentovaná prohlídka kostela
– 16.00 mluvené slovo a varhanní koncert – 

komponovaný pořad. Program: Staří mistři 
a varhanní improvizace, hrají Rita Lyons Kin-
dlerová a Květoslav Vtípil

 
Skate/bike park v Lipkách
14.00–22.00 Sportovně hudební program 
ve skate/bike parku – pořádá D-FIGHT, z. s.
14.00–18.30
– exhibice BMX
– slack-line workshop
– Graffiti jam
– BMX škola Martina Maška
– DJs, občerstvení a další doprovodný program
18.30–22.00
– Duo John – dobříšská živá kapela
– Rollie & Dooshi – lokální rap
– Magenta – DnB DJ

Doprovodné akce 13.–22. 5. 2022
13.–20. 5.  15. divadelní festival ochotnic-
kých souborů, KD Dobříš, společenský sál 
– ochotníci z divadelního spolku KRUH vás opět 
zvou na svůj tradiční festival. Vstupné dobrovolné!

22. 5.  Hasičská soutěž „O pohár starosty 
města Dobříše“ pořádaná ve spolupráci s JSDH 
Dobříš. Louka za rybníkem Papež od 11.00 do 
18.00 hod.


