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Společenský objekt dostavěn, byl také úspěšně zkolaudován ??? viz str. 6

Vážení spoluobčané,
Listopadové číslo Dalovických listů dostáváte s menším zpožděním až v druhém
listopadovém týdnu. Chtěli jsme vám přinést čerstvé informace ohledně kolaudace
Společenského domu a dále závěry z jednání 13. Zasedání ZO. Proto byla uzávěrka
čísla o pár dní posunuta.
KK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UZEMNÍ PLÁN – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Opakované veřejné projednání o návrhu Územního plánu Dalovice se koná
ve čtvrtek 26.11.2015 v 16:00 hodin se schůzkou pozvaných do Společenského
objektu Dalovice, Hlavní 82/25, Dalovice. Nahlížení do Územního lze v �štěné
podobě u pořizovatele, tj. Magistrátu města Karlovy Vary, odboru úřad územního
plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, (doporučujeme úřední dny
Po a St 8-12 13-17) a na Obecním úřadě v Dalovicích. Dálkovým přístupem na www.
mmkv.cz (záložka úřad územního plánování – pořizování územních plánů a změn
územních plánů) a na www.ou-dalovice.cz (záložka územní plán). Více informací
také na úřední desce.
Upozornění na možnost uplatnění stanovisek, připomínek a námitek k návrhu:
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pro� upravenému
návrhu
změny
územního
plánu
sídelního
útvaru
podávat
námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnos� (dotčené osoby).
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky,
ve kterých musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitos�
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného
krajem, se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují vždy písemně, musí být
opatřeny iden�ﬁkačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22
stavebního zákona).

SPOLUPRÁCE MŠ SE SENIORY

Mateřská škola Dalovice by ráda přivítala ve svých prostorách seniory, kteří
by přišli dětem přečíst pohádku před spaním. Školka je zapojena do kampaně Celé
Česko čte dětem, jehož posláním je prostřednictvím společného čtení posilovat
emocionální zdraví dě�. Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj
jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost
soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Tyto dovednos�
to�ž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače. Školka
se snaží inspirovat rodiče k pravidelnému čtení, dě� pak nosí do školky přečtené
knížky o kterých popovídají. Rodiče mohou také přijít dětem přečíst přímo
do školky.
V rámci kampaně vznikl projekt Babička a dědeček do školky. Mezinárodní
průzkum SHARE ukázal, že denně je u nás se svými vnoučaty každý desátý prarodič.
Napro� tomu na jihu Evropy hlídá dě� každý den 30 procent babiček a dědečků.
I dalovická školka by ráda umožnila setkávání nejmladší a nejstarší generace
a posílila mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Přestože dříve
se rozdílné generace stávaly přirozenou součás� svých životů, v posledních letech
se zejména vnoučata a senioři vzdalují. Přestávají se znát, chápat a vnímat. Podle
odborníků jsou senioři často podceňováni, bráni jako přítěž, jako někdo, kdo již
ve většinové společnos� těžko
hledá uplatnění. A přitom
třeba právě generace dnešních
třicátníků a čtyřicátníků ještě
pamatují, jak důleži� pro ně byli
a často ještě jsou prarodiče, se
kterými trávili čas. A uvědomují
si, že starší lidé mohou být pro
svou rodinu i přátele ještě
v mnohém užiteční a své místo
ve společnos� prostě mají.
Přijďte se potěšit s těmi
nejmenšími, popovídat si
a přečíst jim pohádku. To nejdůležitější, co by dětem, rodičům a seniorům
tento projekt měl přinést, je vzájemný respekt, sdílení společného času a radost
ze čtení. Zájemci se mohou hlásit přímo ve školce nebo na Obecním úřadě. Případně
kontaktujte vedoucí školky paní Frousovou tel.: 773 435 483.

SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Správa bytových jednotek a nebytových prostor bude od 1.1. 2016 realizována
prostřednictvím realitní kanceláře MACHEX KV, s.r.o.. Převedením administra�vy
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bytového hospodářství profesionální ﬁrmě chceme zajis�t kvalitní služby v této
oblas� a ušetřit náklady. V průběhu měsíce prosince obdrží nájemníci informační
dopisy s kontakty na správce, novým číslem účtu na zasílání plateb a s úpravou výše
záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nadále zůstává možnost pla�t nájemné
a zálohy za služby na pokladně obce Dalovice. Údržbu a opravy společných prostor
bude rovněž jako doposud zajišťovat technik obce. Úklid a domovní činnost zůstává
zachována.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ….
Na 13.jednání zastupitelstva obce 14.9. 2015 bylo projednáváno:

- schválen rozpočtový výhled obce na roky 2016-2020
- schválena smlouva o převodu kostela Panny Marie Utěšitelky
- schválena smlouva na správu bytových jednotek a nebytových prostor realitní
společnos� MACHEX KV, s.r.o.
- schváleno pořízení malého zahradního traktoru
- ZO vzalo na vědomí informaci o termínu kolaudace Společenského objektu
- ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o výsledku kontroly „Víceúčelové
sportoviště Dalovice“ provedené pracovníky Regionální rady severozápad
- ZO vzalo na vědomí informaci o jmenování Obce Dalovice zastoupené
místostarostkou jako člena Rozhodovacího orgánu MAS – Krušné hory, o.p.s.

Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na webu obce a obecních informačních
vývěskách.

ZAJÍMAVOSTI
HALLOWEEN

Halloween je populární svátek, rozšířený zejména v anglosaských zemích. Připadá
vždy na 31. Října, kdy se americké ulice rozzáří sví�cími dýněmi, mezi nimiž
pobíhají dě� ve strašidelných kostýmech. Slovo halloween je zkrácenina spojení
„All-hallow-even“, což doslova znamená předvečer všech svatých. Lidé si v průběhu
dne připomínají své příbuzné či známé, jenž je opus�li. Historie Halloweenu sahá
až ke keltským slavnostem Samhain, kdy skotš� Keltové slavili konec žní a příchod
zimy, temnější čás� roku. Do Ameriky se Halloween rozšířil až s masovou imigrací
Irů a Skotů v průběhu 19. Stole�. Do té doby byly například Puritáni z Nové Anglie
silně pro� této tradici.
4

Nejznámějším symbolem Halloweenu je dýně . Dě� do ní za pomoci rodičů
vydlabou co nejstrašidelnější obličej a dovnitř umís� svíčku. Vydlabanou oranžovou
dýni známou jako Jack-o‘-lantern buď umís� před dům, nebo s ní obchází sousedy.
Smyslem je vyhnat z okolí zlé duchy. Zajímavos� je, že Skotové a Irové původně
vydlabávali brukev vodnice, s dýní přišli až američ� imigran�. Opro� brukvi je dýni
snazší vydlabat a výsledek je mnohem efek�vnější. Čarodějnice začali jako symbol
Halloweenu chápat dávní Pohané. S příchodem křesťanství nicméně začaly být
čarodějnice vnímány jako symbol zla. Kočka byla jako posvátná bytost vnímána
již Egypťany, kteří všechny kočky považovali za bohyně úrody. Od středověku
byly všechny kočky brány za mazlíčky čarodějnic, a tak jako symbol Halloweenu
přetrvaly dodnes.
Nejznámější tradicí Halloweenu je Trick-or-trea�ng , což v překladu znamená Dejte
mi koledu, nebo vám něco provedu. Dě� ve strašidelných kostýmech obchází domy
v sousedství, kdy zazvoní a poprosí majitele o koledu, nejčastěji sladkos�. Pokud
odejdou s prázdnou, ztropí majiteli domku drobnou lumpárnu. Koledovat se chodí
vždy po setmění, obvykle mezi 17:00 a 20:00 hodinou. U starších dě� jsou oblíbené
hororové historky. Čím strašidelnější příběh, �m lepší. Mnoho amerických seriálů
vysílá v halloweenském týdnu speciální čarodějnické epizody. Ve městech mají pak
tradici Halloweenské průvody. Dě� soupeří, který z nich bude mít nejoriginálnější
a nejstrašidelnější masku. Mezi nejpopulárnější průvody patří newyorský The
Village Halloween Parade.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Jeden ze symbolů totality, lampionový průvod, byste v prvních letech po sametové
revoluci v Česku zřejmě nepotkali. Na příkaz komunis�ckých ideologů vyrážely
7. listopadu do ulic měst celé školy a povinně rozsvěcely lampióny na počest Velké
říjnové socialis�cké revoluce. Historie lampiónových slavnos� je však stará �síce
let a také v Česku chodily lampiónové průvody již před zprofanovanými oslavami
bolševického převratu v Rusku. Ve větší míře se objevily za první republiky. Například
při desátém výročí vzniku Československé republiky doplňoval lampiónový průvod
oslavu spojenou s bohoslužbou. Lampiónové průvody chodily též při narozeninách
Tomáše Garrigue Masaryka.
Ve světě mají lampiónové průvody často náboženský charakter. V Německu se
do nich přeměnil Mar�nský pradávný průvod světel, na který se kdysi chodilo se
zapálenými loučemi. V čele průvodu jede svatý Mar�n na koni ve válečné zbroji,
rozdává dětem sladkos�, zapalují se ohně a hraje muzika. Velmi populární jsou
lampiónové průvody též ve Švýcarsku. Tamější rodáci dokonce pořádají tuto zábavu
i v nové vlas� například v Chicagu v USA či kanadské O�awě.
Lampiony pocházejí z Asie. V Číně jsou jako součást většiny svátků narození dítěte,
svatby, pohřby už před naším letopočtem. Výroba lampionů z bambusových tyček
a jemného papíru byla záležitos� celé rodiny. Nejoblíbenější byl tzv. Běžící kůň,
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horkovzdušného balonu.

který má více než �síciletou historii.
Tradiční svátek lampionů se v Číně koná
4.března, kdy je první úplněk v novém
roce čínského lunárního kalendáře.
Ke zvykům patří též řešení hádanek
zavěšených na lampionech. Někdy
se lampiony vypouštějí do vzduchu.
Mají donést přání k bohům. K tomuto
účelu bývají uzavřené a dosahují výšky
až několika metrů. Fungují na principu
KK

INFORMACE PRO OBČANY
SPORTOVNÍ A KLUTURNÍ KOMISE INFORMUJE

Každoročně se 1.října se slaví Mezinárodní den seniorů. I my v naší obci jsme
se rozhodli tento den oslavit společně s našimi dříve narozenými občany. Pozvali
jsme je do hospůdky U Aničky, kde pro ně bylo připravené občerstvení – chlebíčky
a zákusky, a samozřejmě káva nebo čaj. Po úvodním slově starosty obce začala
zábava. Každý příchozí senior dostal první sklenici piva, osobně natočenou
starostou, nebo vína zdarma. Obsluhu zajišťovala místostarostka obce se členkami
sportovně kulturní komise. Celé odpoledne a podvečer bavil přítomné svým
repertoárem pan Vítek Šebesta. Oslava se vydařila a senioři odcházeli do svých
domovů spokojeni. Těšíme se s nimi na další setkání při akcích naší obce.
Jana Tichá, předsedkyně komise
Poznámka: SKK pro vás připravuje na konec roku další, již tradiční, setkání.
V listopadu se můžete těšit 17.11. na Lampionový průvod a 29. 11. na zahájení
adventu rozsvícením vánočního stromku. Na prosinec se připravuje Mikulášská
besídka. Sledujte informační vývěsky, kde budou k dispozici upřesňující informace.

SPOLEČENSKÝ OBJEKT

Mám pocit, že říjen letos utekl rychleji než v minulos�. Počasí nám moc nepřálo.
Kdo sledoval vývoj na stavbě, musel se spokojit pohledem na modré plachty, pod
kterými se ladila fasáda do podzimních barev. Proběhl úklid staveniště, zmizelo
lešení a plachty. Uvnitř objektu se odstraňovaly nedostatky, zprovoznily se
technologie a připravovaly se doklady nezbytné ke kolaudaci. Bude na 27.říjen,
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den kolaudace, vše připraveno?
Málokdo při předání staveniště 17.dubna věřil, že se to dá s�hnout. Na stavební
ﬁrmu jsme po minulých zkušenostech kladly ve výběrovém řízení vysoké nároky.
Jak na kvaliﬁkační předpoklady, tak i na referenční stavby. Byla požadována
bankovní záruka 15 mil. Kč, aby společnost byla schopna práce předﬁnancovat,
případně pla�t sankce za porušení smlouvy o dílo. Jak se ukázalo, účel to splnilo
a vybraná stavební společnost Algon a.s. odpovídala náročnos� projektu. To se však
nelíbí kontrolorům průběhu veřejné zakázky a naše požadavky byly klasiﬁkovány
jako diskriminační. K tomuto se váže dle pravidel ROP korekce ve výši 10-25 %
z obdržené dotace. Rozhodnu� ještě není deﬁni�vní a Obec se pro� němu
odvolá.
Podstatné však je, že účel byl splněn, a stavba se zkolaudovala. Ještě se sice řeší
drobné reklamace, ale v době vydání Dalovických listů budou pravděpodobně
odstraněné. Před námi stojí zpracování závěrečné monitorovací zprávy, jinými slovy
hromada papírů, a následná fyzická kontrola na místě stavby. Pak teprve budeme
moci žádat o platbu a čekat na dotaci. Máme před sebou ještě kus cesty. Sál
a zázemí zbývá dovybavit nábytkem, což nás bude stát ne malou ﬁnanční částku.
Začínáme zároveň připravovat dokumentaci k zadání veřejné zakázky na druhou
etapu, kterou bychom rádi během příš�ho roku dokončili. Na čtvrtek 26.listopadu
je od 16 hodin naplánováno v novém sále opakované veřejné projednání územního
plánu. Ještě před �mto datem bychom rádi Společenský objekt slavnostně otevřeli
a umožnili občanům prohlídku.
JK

PŘEVOD KOSTELA

Již jsme vás informovali dříve, že Římsko-katolická církev chce převést kostel Panny
Marie Utěšitelky na Obec Dalovice. Církev nemá zájem do kostela investovat další
prostředky na údržbu a opravy a nadále jej spravovat. Děje se tak i v našem okolí.
Kostely si převzaly či budou přebírat obce Velichov, Potůčky, Sadov či město Nová
Role atd.. Vzhledem ke skutečnos�, že dalovický kostel je dominantou naší obce
a z historie víme, že byl vystaven ze sbírky místních občanů, rozhodlo se zastupitelstvo
obce jej převzít. Po několika jednáních se ujasnily podmínky převodu. Smlouva byla
schválena na posledním jednání ZO. Církvi se zřizuje věcné břemeno služebnos�
k pastoračním účelům, tj. zejména ke konání církevních bohoslužeb (včetně křtů,
svateb, pohřbů apod.), pořádání setkání farnos�, jakož i uskutečňování jakýchkoli
činnos� souvisejících s ak�vitami oprávněných v rámci jejich duchovního poslání.
Kostel bychom rádi využívali na různé kulturní akce, které budou v souladu se
sakrálním charakterem stavby jako například koncerty vážné hudby, výstavy,
přednášky o církevních svátcích pro dě� apod.. Mohl by být částečně zpřístupněn pro
turisty. Nabízí se také možnost využívat jej jako obřadní síň. V případě, kdy je obec
vlastníkem kostela, má více možnos� jak na jeho opravy získat dotace z národních
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programů. Již nyní
budeme
podávat
žádost na příspěvek
na opravu střechy na
krajský úřad, kde byla
vyhlášena dotace na
obnovu památek.
V příš�m roce se
pokusíme
získat
dotaci z Havarijního
fondu Ministerstva
kultury. Mnozí z
nás si jistě pamatují
v jakém zchátralém
stavu tato nemovitá
kulturní
památky
před lety byla a že bylo vynaloženo nemalého úsilí dobrovolníků na jeho obnovu.
Také obec léta přispívala na údržbu kostela. Naším zájmem je, aby opět nezchátral
a zůstal stavbou důstojně reprezentující naší obec.
KK

TIP NA VÝLET – RAKOVNICKO
Tentokrát mám pro vás �p na Rakovnicko. Rakovník se původně se nazýval
Rokytka a to podle říčky, která osadou protékala. Své dnešní jméno dostal údajně
podle báje o velikém hladomoru, který zasáhl kraj. Tehdy pomřelo mnoho lidu
a neštěs� by zřejmě pokračovalo dál, kdyby jednu moudrou ženu nenapadlo uvařit
svým dětem k jídlu raka. V té době se to�ž myslelo, že rak, který získá po uvaření
rudou barvu, je jedovatý. Dě� však nepomřely, Rokytka žila z raků a znova se
postavila na nohy. Můžeme zde navš�vit muzeum T. G. M., které nabízí expozici
Bitvy u Rakovníka 1620, srážky císařských a stavovských vojsk, která se udála 2 dny
před bitvou na Bílé hoře. Pokud se necháme vtáhnout do bojů, můžeme se vydat
novou naučnou stezkou Pavlíkovem, kde poslední sedmé stanoviště k rozhledně
na Senecké hoře pojednává o vojenských manévrech v okolí Rakovníka roku 1931.
Rozhledna ve výšce 506 mnm. je vysoká 21,5 m a dohlédnete z ní do Rakovnické
kotliny s Rakovníkem, na Křivoklátskou vrchovinu, Jesenickou pahorka�nu, hřeben
Džbánu a když a bude počasí přát tak i na panorama Krušných hor, Českého
Středohoří, Brd a Doupovských hor.
Jako další zastávku výletu navš�víme Krušovice. Nachází se zde jedna z nejhezčích
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školních budov na rakovnickém venkově. Jedná se o novorenesanční budovu
s nízkou věží, sgraﬁtovou fasádou a širokým vstupním schodištěm. Postavena byla
v letech 1914-1915 podle projektu pražského architekta a profesora Ladislava
Skřivánka. Na díle se podílel svým umem také vynikající malíř Láďa Novák
a přispěl i slavný malíř Václav Rabas. Prohlídku školy je možno spojit s vycházkou po
turis�cké stezce na vrch Louš�n s vyhlídkou na křivoklátské lesy, nebo se obrá�t na
druhou stranu a vydat se opačným směrem k altánu na vrch Amálie. Altán věnoval
své manželce Amálii křivoklátský kníže a majitel krušovického panství Karel Egon
II. Fürstenberg. Nakonec ještě můžeme zaskočit na procházku Kalivodských bučin.
Jde zřejmě o nejrozsáhlejší komplex bučin ve středních Čechách, rozpros�rajících
se na rozloze skoro dvě stě hektarů. Kalivodské bučiny byly vyhlášeny Evropsky
významnou lokalitou přírodních území Evropy Natura 2000. Představují jedinečnou
ukázku původních lesů krajiny Přírodního parku Džbán. Stezka začíná v místě, kde
silnice z Řevničova směrem do Hříškova vstupuje do lesa. Pro začátek našich pou�
toho bylo dos�, navš�vil jsme muzeum, prošli po lese, obdivovali krásy architektur.
Je třeba si něco ponechat na příš� putování po krásách naší země.
ZLo

KAM V KRAJI - LISTOPAD
11.11.

17:00

Snow ﬁlm fest
Dům kultury Ostrov
Večer plný špičkových ﬁlmů. Sníh, led, adrenalin ... Extrémní lyžování, zimní lezení,
expedice, skialpinismus a další zimní šílenos�. Prožijete s aktéry situace, které vám
možná odhalí, proč se vydávají na hranice svých možnos� a možná zjis�te, že je
kousek „toho“ i ve vás. Fes�val SNOW FILM FEST probíhá ve vybraných městech
České republiky a Slovenska od roku 2011. Vstupné 50,- Kč.
12.11.

17:00

17.11.

19:30

Čarodějnické procesy
Krajská knihovna – sál
Velké Losiny a démonický soudce Boblig patří k nejčastěji zmiňovaným indiciím
takzvaných čarodějnických procesů. Slavné Kladivo na čarodějnice (ﬁlmové i knižní
dílo) zachycuje jen část skryté pravdy, při které tuhne krev. Dokumentární záběry
z míst největších čarodějnických procesů ve Slezsku doprovodí ukázky z nejlepších
světových ﬁlmů na zvolené téma. Přednáška Mgr. Mar�na Jirouška, vstupné 40,- Kč.
Recitál Lucie Bílé
Karlovarské městské divadlo
Lucie Bílá vystoupí v Karlových Varech za klavírního doprovodu Petra Maláska.
Diváci se mohou těšit na slavnostní večer plný známých hitů, osobitého humoru
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a osobních historek a v�pů v podání největší hvězdy současné české populární
hudby. Jako host a moderátor se představí známý lanškrounský farář Zbigniew
Czendlik, který má k moderování jistou propozici už z �tulu svého poslání. Vstupné
od 300,- Kč.
18.11.

19:00

Petra Janů a Věra Špinarová
Thermal
Pro velký zájem diváků pokračuje tour z roku 2014 s trefným názvem “exkluzivní
spojení jedinečných hlasů”. Věru Špinarovou doprovodí opět Band Adama Pavlíka,
Petra Janů představí svou novou doprovodnou skupinu Amsterdam. Vstupné
od 590,- Kč.
21.11.

od 17:00

21.11.

20:00

22.11.

15:00

Všechny cesty vedou do KMD
Karlovarské městské divadlo
Noc divadel - mezinárodně proslulý svátek divadla opět v Karlových Varech,
tentokrát pro rodiče s dětmi. Odpoledne začíná pohádkou Nevěsta pro hastrmana,
ovšem se zvláštním překvapením, a prohlídkami divadla pro celou rodinu,
vedenými karlovarskými herci. Pak bude čas na občerstvení a odvoz dě� domů,
aby večer pokračoval ochutnávkou toho nejzajímavějšího, co se karlovarském
divadle urodilo za celou dobu existence Činohry. Ukázky z představení, ze zkoušení
a veselé historky z uměleckého života doplní zábavné kvízy, hudební vystoupení
a netradiční pohled na vznik poslední komedie, Slepice - sousto pro vaše bránice.
Na jeviště budou pozváni i diváci. 17.00 - 19.00 -program pro rodiče s dětmi; 19.30
- 22.30, program pro dospělé. Pořadem jako vždy provází nepřekonatelný Viktor
Braunreiter. Vstupné 50,- Kč.
Floyd Reloaded
KV Aréna
Jedinečná tribute show Pink Floyd, která si nijak nezadá s koncerty legendární
britské kapely. Floyd Reloaded je svěží a moderní kapela, která děla živé vystoupení
s propracovanou a soﬁs�kovanou světelnou show na profesionální ﬁlmové
sekvence. Při české premiéře sledovaly v červnu 2014 v loketském amﬁteátru tuto
show �síce pinkﬂoydovských fanoušků z celé České republiky i ze zahraničí. Soubor,
který je složen ze špičkových hudebníků a vokalistů z celého světa, se nezaměřuje
výhradně na stěžejní téma�cká alba, ale prezentuje hity Pink Floyd průřezově
ze všech časových etap této rockové ikony.
Čertovský mariáš
Dům kultury Ostrov
Jak Honza musel zachránit království, když se král dal do mariáše s čerty. Divadelní
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pohádka pro nejmenší diváky v podání ochotnického souboru Domu kultury.
Vstupné 40,- Kč.
27.11.

20:00

Jelen – Backstage tour
Lidový dům
Jelen je česká akus�cká kapela hrající tzv. roots music - písně z vlastní tvorby
vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Vstupné 250,Kč v předprodeji, 320,- Kč na místě.
1.12.

17:30

Popelka
KV Aréna
Kouzelný muzikál na ledě scénáristy a režiséra Jindřicha Šimka, hudebního skladatele
Petra Maláska a
textaře
Václava
Kopty v choreograﬁi
Jany
Hübler
a Radky Kovaříkové,
trojnásobné mistryně
světa v krasobruslení.
Od premiéry v roce
2011 se stala Popelka
nejúspěšnějším
a nejprodávanějším
představením
a dodnes ji shlédlo
ve 34 městech Čech,
Moravy, Slovenska
a Ukrajiny přes 750
000
nadšených
diváků. Vstupné od
590,- Kč.
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s. r. o.

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč
S možností týdenní nebo měsíční splátky

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
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