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Markéta Vydrová: Skřítkosnění - Skřítek Šalvěj je malý rozumbrada, jenž neposedí  ani ve svých snech. V nich se toulá na křídlech 
„dřímacího větru“ po všech možných koutech světa. 

18. března  neděle 15:00     DS E. Vojana Brněnec  
 

Joseph Kesselring: Jezinky a bezinky - děj jedné z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky - "Jezinky a bezinky", se 
odehrává v milém a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie než newyorský Brooklyn padesátých let. Dvě 
starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno… V 
této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé... A tak, když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se divit… 
Režie: Jiří Brabec         

23. března  pátek 19:30      DS bratří Mrštíků Boleradice 
 

Sugar aneb Někdo to rád horké – Muzikál, podle jednoho z nejslavnějších filmů, o dvou muzikantech na útěku, rozkošné dívce 
Sugar, milionářích a gangsterech, odehrávající se na konci 20. let minulého století. Těšit se můžete nejen na Sugar a její dvě "kamarádky" 
Josefínu a Dafné, ale taky na krásné Královny synkop pod vedením drsné, ale Sladké Sue, 

7. dubna sobota 19:30 8. dubna neděle 15:00 Vlastenecká Omladina Vídeň 
  

Joan Shirley: Vražda sexem - Komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho praktické ženě, na které leží zabezpečení 
domácnosti, do které patří i popletená tetička. A když k tomu přidáme hysterickou pacientku a nečekanou návštěvu milenky, není divu, že 
se z domu stává blázinec, ve kterém nechybí ani vražda... 

13. dubna  pátek 19:30       DS Karla Čapka Děčín 
 

Andrej Lacko, Martin Bartoš: Breviár teciny Franciny - Dojemný příběh z vesnického prostředí odehrávající se na pozadí druhé 
světové války. Líčí příběhy hlavních hrdinů trilogie o Zohore podle skutečných událostí. Na scéně se potkají tři ženy představující tři různé 
podoby lásky – obětující se, vypočítavé, a té, která „hory přenáší“. Hra je napsána v záhoráckém nářečí. 

14. dubna   sobota 19:30      DS Šáchor Zohor  
 

Oscar Wilde: Strašidlo Cantervillské - Duch sira Simona je vytržen z poklidné existence na anglickém zámku Canterville, kde už 
po staletí osvědčenými metodami úspěšně děsí generace svých potomků. Nový majitel, vyslanec Spojených států amerických, je osvícený 
muž, avšak nemá pro astrální jevy nejmenší pochopení… 

21. dubna  sobota 19:30      DS Blažena Blažovice 
 

Joseph Kesselring: Jezinky a bezinky - děj jedné z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky - "Jezinky a bezinky", se 
odehrává v milém a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie než newyorský Brooklyn padesátých let. Dvě 
starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno…  
V této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé... A tak, když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se divit… 
Režie: Jiří Brabec     

15. dubna  neděle 15:00 
27. dubna  pátek 19:30      DS bratří Mrštíků Boleradice  
 

Cimrman v říši hudby - Divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, hudbu 
k opeře „Úspěch českého inženýra v Indii“, jež tvoří druhou část představení, složil Jan Klusák. Jako spoluautor je uváděn rovněž velký 
český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. 

4. května  pátek 19:30       CR Sivice 
 

Jaroslav Vondruška: Nevěsta k pohledání - Mladý, ne příliš úspěšný, malíř Charles je manipulován svojí milenkou do výhodné 
svatby s bohatou „nevěstou k pohledání“. Prostá venkovská dívka však bezelstnou, a trochu naivní, povahou začíná „otvírat oči“ svému 
pánovi. A tak se Charles postupně dostává do kolotoče bláznivých situací, jak už to v komedii bývá… 

5. května  sobota 19:30      DS Vojan Libice nad Cidlinou 
 

Hurvínkovo dobrodružství - Kdo by neznal malého rošťáka Hurvínka? V naší pohádce se vydá na výlet. Nebude chybět ani pan 
Spejbl, Žeryk a kamarádka Mánička s bábinkou. S kým se setkají a jaké dobrodružství je čeká, na to Vám odpoví naše nová pohádka plná 
napětí, nečekaných situací a písniček.  

6. května  neděle 15:00      DS Blažena Blažovice 
 

Wiliam Shakespeare: Sen noci savtojánské - Tento kouzelný příběh by se nejspíš nikdy nestal, nebýt jedné čarovné noci, která 
všechny bytosti pojí, rozděluje a znovu svádí dohromady. Hra o lásce, vášni a žárlivosti a o kouzelné šťávě kvítku, díky níž vidět 
neznamená vědět. 

12. května   sobota 19:30      DS Jiráskova divadla 
 

Milan Uhde: Balada pro banditu - Příběh ze života Nikoly Šuhaje, ověnčeného mýty, jak bral bohatým a chudým dával, o osudech 
lidí z Koločavy. Příběh lásky, lhostejnosti, úplatkářství a zrady pro peníze se může zdát poplatný i pro dnešní dobu. 

19. května   sobota 19:30      DS Jiřího Voskovce Sázava 
 

Pavel Vašíček: O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči - Nejedná se o klasicky interpretovaný pohádkový 
příběh, ale o interaktivní hru s dětským publikem, prováděnou na pozadí hledání barevného míče, který ukořistil Černý klobouk. Herci zvou 
na scénu děti, aby si tam s nimi společně hrály, putovaly a překonávaly nástrahy, které jim do cesty staví kouzelník Černý klobouk.  

20. května  neděle 15:00     Říše loutek Kroměříž  
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Scénář: Joseph Kesselring  Režie: Jiří Hrabec 
Hrají: Luboš Straka, Iva Kahounová, Marie Sokolářová, Radomír Omasta, Jiří Merlíček, 
Jan Koráb a další 

Pátek 23. března 19:30   Neděle 15. dubna 15:00 
Pátek 27. dubna 19:30 
 
 


