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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 1/2012

Cílem tohoto grantového dotačního programu MAS 
Radbuza, o.s. je obohacení kulturního a společenského 
života obyvatel obcí, které územně náleží MAS 
Radbuza, o.s., formou podpory veřejně prospěšných 
činností jednotlivců, spolkových organizací a ostatních 
subjektů na území MAS Radbuza, o.s. 

Podpora z tohoto dotačního programu je zaměřena na 
projekty především v následujících oblastech: 
• Neprofesionální umělecká činnost v okruzích divadlo, 
hudba, tanec, výtvarné umění, literatura, film, foto a 
kulturní dědictví. 
• Kulturní a společenské aktivity dětí, mládeže a 
dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS 
Radbuza, o.s. 

Celková výše finančních prostředků Grantového 
dotačního programu MAS Radbuza, o.s. pro rok 
2012, která je schválena Valnou hromadou MAS 
Radbuza, o.s. na rok 2012, je 85.000,-Kč. 

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby na 
základě předložené žádosti na předepsaném formuláři, 
např. občanské sdružení, zájmové sdružení, spolková
organizace, občan, podnikající fyzická osoba, obchodní
společnost a jiné. 
Projekt musí být realizován v některé z obcí územně
spadající do MAS Radbuza, o.s. Dotace je poskytována 
na neziskové projekty a na projekty realizované v roce 
2012 (tzn. po schválení příjemců Grantového dotačního 
programu na rok 2012). Projekt musí být ukončen v 
příslušném kalendářním roce. 

Kritéria pro výběr projektů: 
• Projekt je určený pro širší okruh lidí. 
• Na projektu spolupracuje více subjektů. 
• Projekt významně přispívá k propagaci MAS Radbuza  
• Projekt  přesahuje svým významem rámec MAS 
Radbuza

Řádně vyplněné žádosti o dotaci včetně příloh se 
podávají nejpozději do 17.2.2012 do 13:00 hodin do 
kanceláře MAS Radbuza, o.s. – MěÚ Dobřany, nám. 
T.G.M. 1, druhé patro, kancelář č. 22. V případě žádostí
zasílaných prostřednictvím poštovní služby rozhoduje 
datum doručení žádosti. 
Formulář žádosti lze získat na internetových stránkách 
http://www.mas-radbuza.cz nebo v kanceláři MAS 
Radbuza, o.s. v Dobřanech.

Slovo úvodem

je tomu u ostatních podpořených MAS), 
nicméně již tento rok se budeme snažit být 
našemu území prospěšní a pomáhat 
veřejnému i neveřejnému sektoru. 

V tomto roce bychom rádi přešli od slov k 
činům, a proto je jednou z našich priorit využití
dotačních programů jako je například 
„Osvojování schopností“ určený pro nové MAS 
a financovaný LEADEREM nebo „Program 
spolupráce MAS“ financovaný SZIFem aj. 

Dále jsme vyhlásili pro tento rok Grantový 
dotační program pro kulturu, o kterém se více 
dozvíte v tomto zpravodaji nebo na našich 
webových stránkách. 

Neméně důležitá je pro nás tvorba integrované
strategie území (ISÚ), kolem které nás letos 
čeká hodně práce. Bez kvalitně zpracované
ISÚ bychom nemohli postoupit k tvorbě
nejdůležitějšího dokumentu, kterým je pro 
MAS SPL (strategický plán LEADER). Proto 
se v tomto roce chceme aktivně setkávat se 
zástupci veřejného a neveřejného sektoru a 
blíže poznávat zájmové území naší MAS. 

Uvítáme jakoukoli iniciativu z vaší strany a 
budeme s vámi rádi spolupracovat na 
společných tématech. I v tomto roce se 
budeme snažit vás o našich aktivitách 
informovat prostřednictvím elektronického 
zpravodaje.

Na závěr bych vám za management MAS 
Radbuza chtěla popřát do nového roku zdraví, 
štěstí a hodně úspěchů při realizací akcí v 
našem zájmovém území.

Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR

Vážení čtenáři, 
vstoupili jsme do nového 
roku 2012, který nám 
přináší mnoho možností
pro rozvoj zájmového 
území naší MAS.  Sice se 
ještě nepíše rok 2014 a 
nemáme prostředky z 
LEADERu pro vyhlašo-
vání vlastních fichí (jako



V minulém čísle jsme vás informovali, že probíhá oslovování posledních obcí na území Plzeň - sever, 
které jsou momentálně tzv. bílými místy v území. Aktuálně se MAS Radbuza rozkládá na území 33 obcí.
Další dvě obce, Chotíkov a Rochlov, (na mapě jsou vyznačeny tmavě zeleně) v posledních týdnech ve 
svých zastupitelstvech odsouhlasily poskytnutí svého území pro naši MAS a jejich žádosti budou
předloženy k odsouhlasení na lednovém jednání Výkonné rady MAS.
Zbývají už jen 4 obce, které mají možnost rozmyslet se, zda zůstanou bílým místem na mapě „MASek“, 
nebo se územně připojí k naší MAS.
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Území MAS Radbuza – nové obce Chotíkov a Rochlov

Aktuální mapa MAS Radbuza (vyznačeno zeleně) a okolních MAS v Plzeňském kraji

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Dne 7.2.2012 od 10:00 proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Dobřanech setkání, jehož
cílem bude určit priority rozvoje území místní akční skupiny (MAS) Radbuza. Tato místní akční skupina 
sdružuje obce, podnikatele a neziskové organizace z regionů Dobřanska, Holýšovska, Chotěšovska, 
Nýřanska a Stodska za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje tohoto území.  Na setkání proto MAS 
Radbuza, o.s. ve spolupráci s CpKP západní Čechy a za finanční podpory Plzeňského kraje srdečně zve 
všechny  zástupce samosprávy či neziskových organizací, podnikatele i aktivní občany, kteří se chtějí
zapojit do plánování dalšího rozvoje svého regionu. 
Během setkání budou účastníci postupně definovat silné stránky a slabé stránky území MAS. Z této 
diskuse by měla vyplynout témata, kterými se budou členové i management místní akční skupiny dále 
zabývat. 
Na závěr setkání bude ustanoveno několik pracovních skupin, jejichž oblasti zájmu budou určeny na 
základě předchozí diskuse. Činnost těchto pracovních skupin bude zahájena v druhé polovině tohoto 
roku a jejich cílem bude určit postupy a aktivity, které by MAS v rámci daných témat měla realizovat. 
Konečným výstupem plánování MAS Radbuza bude komplexní strategie rozvoje území do roku 2020. 
Pokud máte zájem se na plánování rozvoje území místní akční skupiny podílet a sídlíte či působíte 
v obcích výše uvedených regionů, volejte na telefonní číslo +420 602 405 576, nebo pište na e-mailovou
adresu info@mas-radbuza.cz.

SWOT analýza území MAS Radbuza, o.s. – pozvánka na setkání



MAS Radbuza, o.s. se stala partnerem projektu 
„Rekonstrukce koupaliště v Nýřanech“, který 
realizovalo město Nýřany v roce 2011 v rámci 
operačního programu ROP NUTS II. 
JIHOZÁPAD. Celková výše rekonstrukce činila 
12,993 mil. Kč, příspěvek z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj „Směr budoucnost – cíl 
prosperita“ byl 10,886 mil. Kč. Cílem 
rekonstrukce bylo zkvalitnění infrastrukturní
vybavenosti pro cestovní ruch sportovně
rekreačního areálu. Jednalo se zejména o jeho 
rozšíření o nové sportovní aktivity. Dále došlo k 
modernizaci přístupových ploch objektů
dětského a plaveckého bazénu a k instalaci 
herních prvků pro děti.
Více informací ke koupališti a jeho oficiálním 
otevření naleznete na adrese:
http://koupaliste.nyrany.cz/
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MAS Radbuza partnerem projektu „Rekonstrukce koupaliště v Nýřanech“

Jistě jste v nedávné době zaregistrovali, že město Plzeň
zvítězilo v soutěži o Evropské hlavní město kultury pro 
rok 2015 (EHMK 2015). V tuto chvíli na přípravách této 
události pracuje a koordinuje zainteresované subjekty 
obecně prospěšná společnost Plzeň 2015. Tato 
organizace má za úkol připravit město Plzeň pro rok 
2015 tak, aby se stalo důstojným pokračovatelem této 
kulturní tradice a přitáhlo tak na území Plzně a celého 
Plzeňského kraje co nejvíce turistů.

Záměrem o.p.s. Plzeň 2015 je, aby rámec akce přesáhl 
hranice Plzně a nabídl tak turistům kulturní zážitky na 
území celého kraje. Zástupci o.p.s. proto oslovili mimo 
jiných subjektů rovněž místní akční skupiny na území
Plzeňského kraje ve snaze spolupracovat na tomto 
projektu.

EHMK Plzeň 2015 - projekt spolupráce MAS Plzeňského kraje

Jako nosná témata EHMK 2015 vidí o.p.s. Plzeň
2015 tyto tři programové linie:
• Baroko (barokní památky – objekty, stavby aj.),
• Land-art (cesty, poutní cesty, křížové cesty aj.),
• Industriální dědictví.

V nich by chtělo s partnery z území Plzeňského 
kraje navázat nejrůznější formy partnerství a 
podpor.
Toto téma se zdá být zajímavé i pro MASky
v Plzeňském kraji, a tak již proběhlo několik 
jednání osmi MAS z území Plzeňského kraje se 
zástupkyní o.p.s. Plzeň 2015 na téma možného 
projektu podaného v rámci očekávané únorové
výzvy PRV (Program rozvoje venkova), opatření
IV.2.1., tzn. Program spolupráce MAS –
konkrétně zaměřeno na oblast kultury v souladu 
s programem EHMK 2015.

V tuto chvíli probíhají jednání MAS, na kterých se 
pracuje na společném tématu pro podání žádosti 
na realizaci projektu. Jelikož ještě nemáme 
prozkoumané celé zájmové území naší MAS a 
chtěli bychom zmapovat osobnosti, památky, 
pověsti a zajímavé historky související s obdobím 
baroka, dovolujeme si vyzvat občany z našeho 
zájmového území k zasílání informací a podkladů
prostřednictvím mailu na info@mas-radbuza.cz
nebo prostřednictvím pošty na kancelář MAS 
Radbuza, o.s.

Z jednání MAS Plzeňského kraje a zástupců o.p.s. Plzeň 2015

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833

Koupaliště v Nýřanech před rekonstrukcí
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MAS Radbuza seznamuje

V tomto článku bychom vás rádi seznámili s některými důležitými pojmy a organizacemi, které jsou pro 
MAS důležité.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR)
Tato organizace, která byla založena na jaře roku 2007, si vzala za cíl především podporovat činnost 
místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Toto sdružení mimo 
jiné zastupuje a prosazuje společné zájmy MAS na úrovni Řídícího orgánu EAFRD (Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova), Mze (Ministerstvo zemědělství) ČR a vůči dalším subjektům, které jsou aktéry v 
rozvoji venkova nebo na něj mají návaznost. Dále zastupuje venkovské hnutí v Evropské asociaci 
LEADER pro rozvoj venkova a spolupracuje na organizaci Národní konference o venkovu spolu s MZe
ČR, SPOV (Spolek pro obnovu venkova) ČR a AK (Agrární komora) ČR za účelem dosažení setrvalého a 
integrovaného rozvoje venkova v ČR.
Činnost sítě je řízena třináctičlenným Výborem, který tvoří volení zástupci místních akčních skupin z 
jednotlivých krajů. Ke dni 1.1.2012 má celkem 130 členů (na zasedání Výboru NS MAS ČR dne 
16.12.2011 v Černé Hoře na Blansku byla za člena přijata i MAS Radbuza, o.s.).

Program LEADER
Základní myšlenkou metody LEADER je přesvědčení, že jedině místní společenství dobře znají silné a 
slabé stránky daného regionu a jsou schopna sama dobře řešit své vlastní problémy. Z tohoto důvodu se 
pro období 2007-2013 stala oficiálně metoda LEADER součástí Programu rozvoje venkova České
republiky (PRV), kdy projekty prováděné metodou LEADER tvoří tzv. IV. Osu tohoto programu. K realizaci 
svých strategií bylo vybráno celkem 112 MAS v celé ČR, které do roku 2013 obdrží podporu v celkové
výši 4,5 mld. Kč. Pravidla programu LEADER jsou dány podmínkami, které stanovuje Ministerstvo 
zemědělství. MAS si mohou tato pravidla přizpůsobit jen z části, spíše se jedná o bližší specifikaci např. 
podporovaných oblastí.

Základní principy metody LEADER
1) existující strategie místního rozvoje
2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
3) přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie
4) integrované a více sektorové akce
5) inovační přístup
6) spolupráce
7) vytváření sítí
Metoda LEADER prostřednictvím místních akčních skupin nabízí venkovským aktérům (obce, 
mikroregiony, spolky a neziskové organizace, podnikatelé) nástroje a otevřený přístup k formulaci a 
naplňování strategie rozvoje jejich regionu. 

Program LEADER a období 2014 - 2020
V plánovacím období 2014 - 2020 je navrženo, aby se metoda LEADER stala součástí všech budoucích 
operačních programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru a aby si tyto programy 
začlenily místní akční skupiny jako nedílnou součást své implementační struktury jako efektivní zástupce 
venkovských společenství.
Všeobecnou metodou zjišťování a financování specifických potřeb venkovských území by se měl stát 
program LEADER, založený na integrovaném přístupu a mezisektorovém partnerství místní veřejné
správy, podnikatelského sektoru a občanské společnosti.

MAS (místní akční skupina) a důvod jejich vzniku
Místní akční skupina je organizace, jejíž vznik vychází ze slabé ekonomické situace jednotlivých 
venkovských obcí a potřeby vzájemně si pomáhat, což vede k navazování spolupráce obcí v rámci 
venkovských území a ke vzniku místních partnerství subjektů, které na venkově působí. Prvních 29 
místních akčních skupin (MAS) od roku 2004 a 2005 získalo zkušenosti v rámci podopatření LEADER+ 
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a národního Programu LEADER ČR. 
V současné době funguje na území ČR více než 110 MAS.

Území působnosti MAS tvoří subregionální venkovské území s 10 až 100 tisíci obyvateli, mimo hlavní
město a města s více než 25 000 obyvateli. Území je vymezeno hranicí, která obaluje katastrální území
všech okrajových obcí působnosti MAS, je souvislé a má společnou charakteristiku a problémy. Musí být 
doloženy doklady o souhlasu všech obcí se zařazením do území působnosti MAS.
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MAS Radbuza informuje o možnostech dotací a grantů pro rok 2012 v rámci ČR

Dotační programy vyhlášené MMR ČR s termínem podání žádosti do 17. února 2012

1. Podpora rozvoje regionů

a) Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů
Žadatel: obce (svazky obcí)
Předmět dotace: nové funkční využití vojenských areálů
Výše dotace: až do výše 75 % 
Předběžná alokace: 114 mil. Kč

b) Podpora obnovy a rozvoje venkova
Žadatel: pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí
Předmět dotace: 1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, 2. Podpora zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci, 3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, 4. Podpora obnovy 
drobných sakrálních staveb v obci, 5. Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti 
Výše dotace: až do výše 80 % (pro dotační titul 1) nebo do výše 70% (pro dotační tituly č. 2-5) 
Předběžná alokace: 180 mil. Kč

c) Bezbariérové obce
Žadatel: obec
Předmět dotace: Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a budovách obecních a 
městských úřadů
Výše dotace: až do výše 50%
Předběžná alokace: 15 mil. Kč

2. Podpora cestovního ruchu

a) Cestování dostupné všem
Žadatel: podnikatelské subjekty
Předmět dotace: zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu
Výše dotace: až do výše 50 % 
Výše výdajů: 250 tis.Kč - 5 mil.Kč
Předběžná alokace: 60 mil. Kč

3. Podpora bydlení

a) Podpora regenerace panelových sídlišť
Žadatel: obec
Příjemcem dotace: je obec, která má na svém území panelové sídliště s nejméně 150 byty vystavěnými 
panelovou technologií a na toto sídliště má zpracovaný projekt regenerace.
Předmět dotace: regenerace veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 
bytů. 
Výše dotace: až do výše 70 % 
Výše výdajů: max. však 4 mil. Kč
Předběžná alokace: 145,5 mil. Kč

b) Podpora výstavby technické infrastruktury
Žadatel: obec
Příjemcem dotace: je obec, která má na svém území panelové sídliště s nejméně 150 byty vystavěnými 
panelovou technologií a na toto sídliště má zpracovaný projekt regenerace.
Předmět dotace: rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, 
rodinných domů nebo bytových a rodinných domů
Výše dotace: 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto 
podprogramu
Výše výdajů: max. však 4 mil. Kč
Předběžná alokace: 50 mil. Kč
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c) Podpora výstavby podporovaných bytů
Žadatel: FO, PO
Příjemcem dotace: obec, která má na svém území panelové sídliště s nejméně 150 byty vystavěnými 
panelovou technologií a na toto sídliště má zpracovaný projekt regenerace.
Předmět dotace: vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro 
osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé
sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti.

podprogram: Pečovatelský byt
Předmět podprogramu: zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání
nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování
terénních služeb sociální péče.
Výše dotace: 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
Předběžná alokace: 250 mil. Kč

podprogram: Vstupní byt
Předmět podprogramu: zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn 
přístup k nájemnímu bydlení.
Výše dotace: 550 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
Předběžná alokace: 50 mil. Kč

d) Podpora výměny domovních olověných rozvodů
Žadatel: vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody nebo společenství
vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět dotace: zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů, tj. dosažení snížení
obsahu olova v pitné vodě.
Výše dotace: 10 tis. Kč na 1 byt v domě
Předběžná alokace: 5 mil. Kč

Více informací:
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-
obnovy-a-rozvoje-venkova

Dotační programy vyhlašované SZIFem v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)

JARNÍ KOLO: Příjem žádostí únor/březen 2012
Opatření:
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.1.4 Pozemkové úpravy
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

LETNÍ KOLO: Příjem žádostí červen 2012
Opatření
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění (opatření nově zařazované do Programu rozvoje 
venkova, závisí na schválení modifikace programového dokumentu Evropskou komisí)

PODZIMNÍ KOLO: Příjem žádostí říjen 2012
Opatření
I.1.2 Investice do lesů
I.1.4 Pozemkové úpravy – v případě nevyčerpání rozpočtu opatření již v jarním kole příjmu žádostí
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Více informací: http://www.szif.cz
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Dotační program vyhlášený Nadací
ČEZ

Oranžové hřiště
Žadatel: obec
Předmět dotace: výstavba nového či 
modernizace stávajícího dětského nebo 
sport.hřiště
Výše výdajů: až 1mil.Kč
Termín podání žádosti: do 30.1.2012

Více informací:
http://www.nadacecez.cz

Dotační programy připravované
Plzeňským krajem

Připravované dotační programy odboru 
cestovního ruchu KÚPK (pravidla jsou v 
současné době upravována a dne 23.1.2012 
budou projednána radou KÚPK).

Program podpory spolkové činnosti 
spojené s prezentací PK 
Žadatel: neziskové organizace kromě nadací a 
nadačních fondů, tj. spolky, kluby, společnosti, 
svazy, unie, hnutí působící na území PK
Předmět dotace: podpora spolkové
prezentační činnosti v tematických okruzích 
jako je sport, tělovýchova, kultura, rybářství aj.
Předběžná alokace: 1 mil. Kč

Program podpory cykloturistiky a 
cyklodopravy v PK
Žadatel: obce, dobrovolné svazky obcí nebo 
sdružení obcí, zájmová sdružení právnických 
osob a občanská sdružení
Předmět dotace: podpora a zkvalitnění
infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj 
cykloturistiky na území Plzeňského kraje s 
dosahem za jeho hranice a podporovat systém 
bezpečných nadregionálních a regionálních 
(krajských) cyklotras.
Předběžná alokace: 7 mil. Kč

Program podpory rozvoje venkov. 
cestovního ruchu v PK
Žadatel: FO, PO, obce a mikroregiony
Předmět dotace: budování venkovské a 
turistické infrastruktury, vznik regionálních 
produktů, podpora tradiční řemeslné výroby a 
informačních systémů. 
Výše dotace: až do výše 80 % 
Výše výdajů: 50-200 tis.Kč
Předběžná alokace: 3,2 mil. Kč

Více informací:
http://www.kr-plzensky.cz

Kam za kulturou

Travesti skupina HANKY - PANKY, 
pořad „TECHTLE MECHTLE“
12.1.2012 od 19:30 h, Kulturní dům ve Stodě
Myslivecký ples v Nýřanech
14.1.2012 od 20 h, KD SKC Nýřany
Hasičský ples
14.1.2012, Sokolovna Kozolupy
Společenský ples v Nýřanech
20.1.2012 od 20 h, KD SKC Nýřany
Live SKA Concerts
20.1.2012 od 18:30 h, Kulturní dům ve Stodě - oba sály
Dětský ples v Nýřanech
21.1.2012 od 14 h, KD SKC Nýřany
Obecní ples Kvíčovice
21.1.2012 od 20 h, KD Kvíčovice
Dětský maškarní karneval
22.1.2012 od 14 h, Kulturní dům PL - Dobřany
16. reprezentační ples města Stod
27.1.2012 od 20 h, Kulturní dům ve Stodě
Společenský ples v Nýřanech
28.1.2012 od 20 h, KD SKC Nýřany
Dětský maškarní karneval
29.1.2012 od 14 h, Sál v Kozolupech


