KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V DOBRUŠCE
ČERVEN 2012
VÝSTAVY
po celý měsíc ve foyer městské knihovny v půjčovních hodinách
FOTOGRAFIE K VÝROČÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
po celý měsíc v lapidáriu městského úřadu v otevíracích hodinách MÚ
JARMILA HALDOVÁ (Sedloňov): RELIÉFNÍ OBRAZY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ A JEJICH MANŽELEK
(vernisáž: čtvrtek 7. června od 17 hodin – vstup volný)
od pátku 1. června do neděle 3. června ve výstavních prostorách Společenského centra Kina 70
otevírací doba:
v pátek od 9 do 22 hodin
v sobotu od 9 do 22 hodin
v neděli od 14 do 22 hodin
Zdeněk Zidka: Z HISTORIE FINANČNÍ STRÁŽE A ČETNICTVA
dobové uniformy a zbraně, exponáty z historie četnictva
vstup zdarma
od 23. června do 25. července v hracím profilu kina v malém sále Společenského centra Kina 70
prodejní výstava obrazů maďarského malíře J. BIROVECZE

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
čtvrtek 7. června od 19 hodin v pohostinství u Dvořáků v Pulicích
PŘÍBĚH UMĚNÍ 2 – ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Současná česká umělecká tvorba
pokračování cyklu přednášek
realizační tým: Martina Páleníčková, Honza Marek, Erika Ryšavá
změna programu vyhrazena
čtvrtek 14. června od 9,30 hodin v Sedmikrásce
VÝCHOVA DĚTÍ
beseda Rt. Rev. Mgr. Evalda Ruckého
cena 40 Kč
hlídání dětí zajištěno
úterý 19. června od 18 hodin ve Společenském centru Kině 70
VEČER S FILMOVÝM BÁSNÍKEM
setkání s legendárním filmovým režisérem VOJTĚCHEM JASNÝM, kterého v sále Kina 70 Dobruška uvede náš
známý filmový historik Dr. Pavel Taussig
V. Jasný je i v sedmaosmdesáti letech činný, učí na newyorské filmové škole, v Česku připravuje natáčení
filmu
promítání vynikající krátké televizní komedie Magnetické vlny léčí s Janem Werichem, jehož byl

dlouholetým osobním přítelem, a s Jiřím Sovákem
ukázky z reportážního filmu Lidé jednoho srdce o cestě Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého do
Číny, které se účastnil i dobrušský rodák, skladatel Radim Drejsl, u jehož mrtvého těla byl později jako jeden
z prvních i Vojtěch Jasný,ten také na Radima Drejsla a okolnosti jeho smrti zavzpomíná
vstup volný

KONCERTY, HUDEBNÍ POŘADY
úterý 5. června od 18 hodin v děkanském kostele sv. Václava
ABSOLVENTSKÝ KONCERT III
účinkují žáci ZUŠ Dobruška: Kateřina Voglová, Marie Obršálová, pěvecký sbor ZUŠ Dobruška, Lukáš
Koblása
čtvrtek 7. června od 17 hodin v sále ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
úterý 12. června od 17 hodin na dvorku rodného domku F. V. Heka
KONCERT ZUŠ
pátek 22. června od 20 hodin na náměstí F. L. Věka
LUCIE REVIVAL
koncert ostravské skupiny
vstup volný
neděle 24. června od 15 hodin v zahradě u kostela sv. Václava
PARDUBIČTÍ POZOUNÉŘI
přátelské posezení a koncert profesionálního žesťového kvarteta, které zahraje barokní a renesanční
skladby
pořádá Dobrušská KLASIKA ve spolupráci s Římskokatolickou farností a KZMD
vstupné 60 Kč, předprodej v informačním centru od 4. června
pondělí 25. června od 17 hodin v sále ZUŠ
MATURITNÍ KONCERT POSLUCHAČŮ PARDUBICKÉ KONZERVATOŘE

VZDĚLÁVACÍ A JINÉ KURZY
čtvrtek 14. června v Rodinném centru Sedmikráska (nám. F. L. Věka čp. 17)
VÝCHOVA DĚTÍ
cena 40 Kč, hlídání dětí zajištěno
pořádá Rodinné centrum Sedmikráska
středa 20. června od 9,30 hodin v Rodinném centru Sedmikráska (nám. F. L. Věka čp. 17)
PÉČE O DÍTĚ ANEB JAK NA TO, KDYŽ JSOU DĚTI NEMOCNÉ
cena 40 Kč
hlídání dětí zajištěno

DIVADLA
pátek 1. června od 19,30 hodin v kulturním domě
ZAHRADNÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI DOBRUŠKA 2012
WILLIAM SHAKESPEARE: MNOHO POVYKU PRO NIC

Divadlo Q10 Hradec Králové
známý příběh je ztvárněn bez nadbytečné pokory k předloze, je naplněn spontánním a autentickým
herectvím i prvky commedie dell´arte
vstupné jednotné 50 Kč
pořádá Divadélko na štaflích Dobruška s podporou Města Dobrušky
neděle 3. června od 14 hodin v přírodním divadle ve Valu u Dobrušky
Rudolf Trinner x Divadlo Ve středu Lanškroun
AGENTURA DRAHOUŠEK
režie: Růžena Šteflová
vstupné dospělí 60 Kč
13 – 18 let 40 Kč
děti do 12 let zdarma
prodej vstupenek na místě
hraje se za každého počasí
bohaté občerstvení
pořádá o.s. BESEDA Val a MAS POHODA venkova za finanční podpory obce Val
neděle 3. června od 17 hodin na letním parketu v Pohoří
„ALE KOUKEJ VRÁTIT TO PYŽAMO“
repríza úspěšného představení DS F. A. Šubert Dobruška
vstupné 80 Kč
členové klubu LPP sleva 20 Kč
předprodej v pohostinství Pohoří 60 Kč
www.letniparketpohori.cz
středa 6. června od 19,30 hodin ve Společenském centru Kině 70
ALE KOUKEJ VRÁTIT TO PYŽAMO!
repríza úspěšné komedie v podání místních ochotnických herců z divadelního souboru F. A. Šubert
Dobruška
režie: Mgr. František Veverka
hrají: Jiří Honěk, Pavel Štěpán, Tereza Štěpánová, František Veverka
vstupné 80 Kč, předprodej v informačním centru
sobota 9. června od 19,30 hodin v Archlebových sadech
ZAHRADNÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI DOBRUŠKA 2012
KOMEDIANT BOŽÍ
Divadelní soubor Tyan /Dýšina – Plzeň – Ves Touškov/
jarmareční provedení příběhu o Františkovi z Assisi s využitím legend a povídaček o jeho životě i textů Daria
Fo a Nikose Kazantzakise
vstupné jednotné 50 Kč
pořádá Divadélko na štaflích Dobruška s podporou Města Dobrušky
neděle 10. června od 14 hodin v přírodním divadle ve Valu u Dobrušky
DIVADENÍ POHODA FESTI-VAL 2012
KLÍČE NA NEDĚLI
Antonín Procházka x DS J. K. Tyla Meziměstí
režie: Irena Kozáková
vstupné dospělí 60 Kč
13 – 18 let 40 Kč
děti do 12 let zdarma
prodej vstupenek na místě
hraje se za každého počasí
bohaté občerstvení

pátek 15. června od 19,30 hodin v Archlebových sadech
ZAHRADNÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI DOBRUŠKA 2012
STOLEČKU, PROSTŘI SE
Divadelní společnost Kejklíř Praha
Teatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení
i varování veškerého lidu aneb jak vypadaly pohádky, když si je ještě vyprávěli dospělí, jak cítili a mysleli,
bavili se i strašili naši předkové
jednotné vstupné 50 Kč
pořádá Divadélko Na štaflích s podporou Města Dobrušky
neděle 17. června od 14 hodin v přírodním divadle ve Valu u Dobrušky
DIVADELNÍ POHODA FESTI-VAL 2012
ŽENY PANA VOKA
Aleš Sedláček x DS F. A Šubert Dobruška
režie Jiří Holý
vstupné dospělí 60 Kč
13 – 18 let 40 Kč
děti do 12 let zdarma
prodej vstupenek na místě
hraje se za každého počasí
bohaté občerstvení
pořádá o.s. BESEDA Val a MAS Pohoda venkova za finanční podpory obce Val

PRO DĚTI
sobota 2. června na táborové základně v Mělčanech
start od 10 do 12 hodin
POHÁDKOVÝ LES
odměny a občerstvení zajištěno
startovné 25 Kč, platí pouze děti
neděle 3. června, start od 9 do 11 hodin od dětského domova
POHÁDKOVÝ LES SEDLOŇOV
přijďte si projít přibližně dvoukilometrový okruh plný pohádkových postav a nevšedních úkolů
všichni účastníci získají sladké odměny a odvezete si příjemné zážitky
pořádá pionýrská skupina Dobruška, turisticko-horolezecký oddíl
sobota 9. června od 10 hodin v parku v Archlebových sadech, v příp. nepříznivého počasí akce proběhne
v kulturním domě
DĚTSKÝ DEN – DEN PLNÝ BAREV
netradiční barevné disciplíny, malování, koutek pro nejmenší
občerstvení zajištěno
startovné 20 Kč
sobota 23. června od 14 hodin v areálu zdraví v Cháborách u Dobrušky
DĚTSKÝ DEN
příjemné posezení na sobotní dopoledne, plné her a soutěží pro děti
- SDH – stříkání pěny
- střelba ze vzduchovky
- radioamatéři Dobruška
- Klub vojenské historie – ukázky bojových umění
- opékání špekáčků a nealko pro děti zdarma
- po celý čas konání akce bude hrát DJ MÁCA z Opočna

neděle 24. června – neděle 1. července na nádraží ČD
KINEMATOVLAK A DOPROVODNÝ PROGRAM
neděle 24. června: „KONCERT NA PERÓNĚ“
od 15 hodin hraje dechová hudba VALÁNEČKA pod vedením kapelníka M. Vencla
od 17 hodin zahraje country – folková skupina SEDMÝ NEBE pod vedením P. Svobody
v rámci odpoledne bude nově otevřen tzv. „Vláček Hráček“ pro nejmenší návštěvníky
vstup volný, občerstvení zajištěno
od pondělí do neděle budou uvedeny tyto filmy: Jak vycvičit draka, Balada pro banditu, Krtek a kalhotky,
Jesus Christ Superstar, Kamarád krteček, Ostře sledované vlaky, Pojďme pane budeme si hrát, Spalovač
mrtvol, Broučci, Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, Kawasakiho růže
všechna filmová představení jsou zdarma a mládeži přístupná
partneři projektu: Město Dobruška, ČD, Cargo
od 30. června do 13. července na táborové základně Suchý důl
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
téma: Cesta kolem světa za 14 dní
cena: 3 100 Kč pro členy oddílu OSMA, 3 400 Kč pro nečleny
přihlášky: Radek Mataj, Solnická 820, Dobruška, tel. 736 752 188, e-mail: tabor@pionyrdobruska.cz
pořádá Pionýrská skupina Dobruška, turisticko-horolezecký oddíl OSMA
www.pionyrdobruska.cz

OSTATNÍ A SPORT
pátek 1. června
NOC KOSTELŮ
v Husově sboru:
18,00 – program her pro děti /před sborem/
19,00 – písně z Taizé, meditativní atmosféra, možnost si projít labyrint katedrály v Chartres
24,00 – slavnostní zakončení, vypuštění lampiónů štěstí
všechny prostory sboru budou zpřístupněny po celou dobu akce
v kostele sv. Václava:
17,00 – vyzvánění zvonů
17,15 – pásmo pro děti a mládež
18,00 – mše svatá
19,00 – Dobrušské žesťové sdružení
20,00 – prohlídka kostela s komentářem
21,00 – chrámová hudba a zpěv
22,30 – prohlídka kostela s komentářem
23,00 – duchovní hudba s meditací
24,00 – odtroubení půlnoci
pátek 1. června od 9 do 16 hodin na náměstí F. L. Věka
DEN BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
prezentace bezpečnostních složek integrovaného systému
ukázky práce IZS a jeho techniky
9,00 – 10,00 – slavnostní zahájení
9,00 – 9,15 – vystoupení mažoretek ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
11,00 - seskok parašutistů do prostoru náměstí
14,00 – 15,30 – koncert Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ Brno
další bohatý doprovodný program

pořádají Nadační fond na podporu bezpečnosti a město Dobruška pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France
sobota 2. června na Městském stadionu Václava Šperla
od 9,30 hodin:
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Dobruška – FC Vrchlabí
krajský přebor – mladší dorost
od 11,30 hodin:
TJ Dobruška – FC Vrchlabí
krajský přebor – starší žáci
středa 6. června od 9 do 16 hodin na Městském stadionu Václava Šperla
Fotbalové utkání
TURNAJ OKRESNÍCH VÝBĚRŮ HRÁČŮ DO 13 LET
sobota 9. června na Městském stadionu Václava Šperla
od 14,45 hodin:
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Dobruška – Baník Žacléř
krajský přebor – starší dorost
od 17 hodin:
TJ Dobruška A – SK Jičín
krajský přebor - muži
sobota 9. června od 13 hodin v městské knihovně
OSLAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V DOBRUŠCE
„60 let od založení městské knihovny a 10 let v nové budově“
den otevřených dveří, pitva knihy, beseda s Michalem Vieweghem, vypuštění balónků
k poslechu zahraje kapela PEL – MEL
doprovodný program: výstava „60 let a stále mladá“, prezentace fotek z akcí knihovny, výtvarná dílnička,
stánek knihovny, malování na obličej pro děti s Hitrádiem Magic, stánky s občerstvením, čajovna, anketa se
slosováním
partneři akce: Město Dobruška, Hitrádio Magic, AG – TYP tiskárna Kostelec nad Orlicí, Servisbal obaly,
Marta Dobruška, Pekařství Klobas Oldřich Dobruška, Rychnovský deník
sobota 9. a neděle 10. června
odjezd:
v 7 hodin ze Skalky u nových bytovek
v 7,25 hodin z autobusového nádraží v Dobrušce
ZA PÁNEM ZÁVALU
pojďte prozkoumat krásy skalních závalů – odhalíme tajemný, ale skutečný příběh Pána závalu
s sebou: spací pytel, karimatka, oblečení do přírody, náhradní oblečení, pláštěnku, baterku, kartu pojištěnce
přihlášky a bližší informace Mgr. Marek Kulich, mobil 777 197 597, e-mail: marek.kulich@pionyrdobruska.cz
akce je podporována Královéhradeckým krajem
neděle 10. června na Městském stadionu Václava Šperla
od 10 hodin:
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Dobruška C - Dobré
okresní III. třída - muži
od 14 hodin:
TJ Dobruška B – FC Labuť Rychnov nad Kněžnou
okresní přebor – muži

neděle 10. června od 8 do 9,30 hodin /přihlášky/ v areálu zdraví Chábory u Dobrušky
XXXI. ročník PŘESPOLNÍHO BĚHU AREÁLEM ZDRAVÍ CHÁBORY
tradiční náborový závod pro všechny generace o putovní pohár SDH Chábory
pořádán za finanční podpory Královéhradeckého kraje
bližší informace a propozice na požádání v informačním centru
pátek 15. června od 10 hodin v Archlebových sadech
SOUTĚŽ VODÍCÍCH PSŮ
10. ročník
bohatý doprovodný program
neděle 17. června na Městském stadionu Václava Šperla
od 9,30 hodin:
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Dobruška – TJ Dvůr Králové
krajský přebor – mladší dorost
od 11,30 hodin:
TJ Dobruška – TJ Dvůr Králové
krajský přebor – starší žáci
úterý 26. června od 18 hodin ve Společenském centru Kině 70
JEDEME NA OLYMPIÁDU
komponovaný program k XXX. letním olympijským hrám v Londýně
součástí bude ukázka z filmu o Františku Kupkovi, jehož obraz Amorfa – Dvoubarevná fuga se stal inspirací
ke stejnokrojům našich olympioniků, módní přehlídka těchto stejnokrojů, ukázka cvičení gymnastek
(Sportovní klub moderní gymnastiky v Dobrušce pod vedením p. Bajerové) a setkání se zástupcem bývalých
olympijských reprezentantů
každý návštěvník dostane malý dárek
vstup zdarma
místenky k vyzvednutí v informačním centru a v pokladně Kina 70

- 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.

