
SOBOTA 3. BŘEZNA 13:00
Wolfgang Kohlhaase

Ryba ve čtyřech
Divadelní soubor DIPONA, Louňovice
režie: Josef Pšenička

Zápletka hry je variací na tisíckrát ohrané téma – slí-
bené peníze za „nadstandardní“ služby komorníka 
Rudolfa stále nepřicházejí a tomu pomalu dochází 
trpělivost. Navíc je nucen stále hrát na dvě strany 
– po večerech intimní dostaveníčka s jednotlivými 
sestrami, přes den pokorný a oddaný sluha vrto-
šivých a rozmazlených dam. Rudolf jednoho dne 
usoudí, že nastal čas k výplatě, a důrazně se do-
žaduje svých práv. Zprvu vlídné a štědré sestry se  
k placení nemají, ba naopak, hrozba zveřejnění je-
jich „společensky neúnosného“ vztahu je přinutí ke 
kroku, jehož obhajoba neexistuje v žádné civilizo-
vané společnosti. Jenže ani Rudolf není výkvětem 
ctností…

SOBOTA 3. BŘEZNA 16:00 
Jaroslav Vondruška

Nevěsta k pohledání
DS Vojan, Libice nad Cidlinou
režie: Jaroslav Vondruška

Mladý, nepříliš úspěšný malíř Charles je manipulo-
ván svojí milenkou do výhodné svatby s „nevěstou 
k pohledání“. Pronajme si byt a objedná si v agen-
tuře reprezentativní obsluhující personál k očeká-
vané návštěvě bohaté rodiny. Dostaví se ale prostá 
venkovská dívka. Svojí bezelstnou a trochu naivní 
povahou začíná „otvírat oči“ svému pánovi. Změní 
on názor na svou milenku a na bohatou nevěstu? 
Které z dívek dá přednost? A tak se Charles po-
stupně dostává do kolotoče bláznivých situací, jak 
už to v komedii bývá…

SOBOTA 4. BŘEZNA 20:00 
William Shakespeare

Sen noci svatojánské
Divadlo V Roztocké, Jilemnice
režie: Tomáš Václ

Sen noci svatojánské patří nesporně mezi nej-
krásnější a diváky nejoblíbenější Shakespearovy 
komedie. Tento kouzelný příběh, odehrávající se  
o májových svátcích, by se nejspíš nikdy nestal, ne-
být jedné čarovné noci, která všechny bytosti pojí, 
rozděluje a znovu svádí dohromady. Dva páry po-
blázněných milenců, král Théseus a krásná Hippo-
lyta, král s královnou elfů, všudypřítomný Puk nebo 
skupinka řemeslníků, kteří musí přes noc secvičit 
„krutěkrvavou komedii k pláči“ o osudové lásce, ti 
všichni se stávají součástí magické letní noci, bě-
hem níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv… 

NEDĚLE 4. BŘEZNA 9:30
Jaromír Břehový

Sborovna 
DS Krakonoš, Vysoké nad Jizerou
režie: Ivan Hanuš

Komedie, která řeší problematiku učňovské mláde-
že prostřednictvím učitelského sboru. Je to drsná 
mozaika naší společnosti, která přinutí diváka 
zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. 
Odehrává se v „seniorsborovně“ učitelského sboru  
v odborném řeznickém učilišti. Zde se kantoři sna-
ží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť 
padly všechny morální a etické hodnoty. Současná 
učňovská mládež je sice plná vulgarismů, ale ani 
učitelský sbor není ideální. Ředitel je zkorumpo-
vaný flegmatik, sborovnou vládne cynismus. Žák 
Pivoňka a jeho finančně silní rodiče ovšem školu 
téměř rozvrátí. Hra varuje slušné a vzdělané lidi 
před stupiditou, drzostí a mocí peněz. 
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Oldřich Daněk
Divadelní studio Hamlet, Železný Brod
režie: Zdeněk Lindner

Agatha Christie
DS J. K. Tyl, Lomnice nad Popelkou
režie: Renata Tomešová

Jaromír Břehový
DS Tyl,  Slaná
režie: Helena Šlaisová

Noel Coward
L.S.D. - Lučanský spolek divadelní, Lu-
čany nad Nisou, režie: Jana Kouřilová

Ivan Vyskočil
Divadelní sdružení POHODA, Hrádek 
nad Nisou, režie: Jan Sladký

Ondřej Ládek
DS Vojan, Hrádek nad Nisou
režie: Žaneta Krupková

Wolfgang Kohlhaase
Divadelní soubor DIPONA, Louňovice
režie: Josef Pšenička

Jaroslav Vondruška
DS Vojan, Libice nad Cidlinou
režie: Jaroslav Vondruška

William Shakespeare
Divadlo V Roztocké, Jilemnice
režie: Tomáš Václ

Jaromír Břehový
DS Krakonoš, Vysoké nad Jizerou
režie: Ivan Hanuš

Pořadatel: DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou
Vstupenky: Jednotné vstupné 60 Kč.  
 Předprodej vstupenek jednu hodinu před  
 začátkem každého představení v pokladně  
 Tylova divadla. 
Další info: www.dstlomnice.wz.cz
 www.lomnicenadpopelkou.cz                 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !



ČTVRTEK 1. BŘEZNA 20:00
Agatha Christie

A pak už tam nezbyl 
ani jeden …
DS J. K. Tyl, Lomnice nad Popelkou
režie: Renata Tomešová

Detektivka podle slavného románu Agathy Christie. 
Na začátku byla docela nevinná písnička o deseti 
malých černoušcích. A také tajemné pozvání, na 
jehož základě se navzájem neznámí lidé sejdou na 
jednom zvláštním ostrově. Dojde tu k několikaná-
sobné vraždě, ale především vyplouvají na povrch 
dávné hříchy, kterých se jednotlivé postavy dopus-
tily.

ČTVRTEK 1. BŘEZNA 17:00 
Oldřich Daněk

Zdaleka ne tak ošklivá, 
jak se původně zdálo
Divadelní studio Hamlet, Železný Brod
režie: Zdeněk Lindner

„Příběh athénský“ o kráse umění, ale také o prá-
vu. Theukros, soudcův syn z Rhodu, přijíždí v roce 
322 př. n. l. k slavné athénské hetéře Fryné, kdysi 
souzené za bezbožnost. Chce na vlastní oči vidět 
onu ženu s proslulými ňadry, jež jí přinesla u soudu 
osvobození. Z počátečního zvědavého zájmu vzni-
ká porozumění a úcta k moudré Fryné.

„Příběh flanderský“ o čase a hledání pravdy při 
psaní kronik. Příběh z roku 1362 je o Filipě, králov-
ně anglické, a o mladém kronikáři Jeanovi, který 
si uchoval svou volnost v hledání pravdy a dokázal 
nepodlehnout královniným svodům.

PÁTEK 2. BŘEZNA 16:30
Jaromír Břehový

Účel světí prostředky
DS Tyl,  Slaná
režie: Helena Šlaisová

Příběh jakoby opsaný z domácí politiky, v němž 
pouze pandury nahradily role toaletního papíru. 
Matka řídí společně s dcerou malou solidní ob-
chodní firmu, kterou kdysi zakládala s manželem. 
Ten ji však podvedl, dal se na cestu zločinu, a tak 
se s ním rozešla. Neznámý pohledný lobbista na-
bídne dámám kontrakt, který může přinést značný 
zisk, ale je spojen s milionovým úplatkem. Během 
jednání se matka i dcera do lobbisty zamilují,  
a vzniká tak řada úsměvných situací, díky nimž obě 
ženy na obchod málem přistoupí. Zabrání tomu ale 
nečekaný příjezd druhé dcery ze zámoří. Vše spěje 
k nečekanému rozuzlení...

PÁTEK 2. BŘEZNA 20:00
Noel Coward

Rozmarný duch
L.S.D. - Lučanský spolek divadelní, Lučany n. Nisou
režie: Jana Kouřilová

Komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultní-
mi vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud 
potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že serióz-
ní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví 
rady. Příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně 
doslova celý svět a potěšil milióny diváků.

PÁTEK 2. BŘEZNA 22:00
Ivan Vyskočil

HAPRDÁNS aneb HAmlet 
PRinc DÁNský
Divadelní sdružení POHODA, Hrádek nad Nisou
režie: Jan Sladký

HAPRDÁNS je zkratkou (HAmlet, PRinc DÁNSký), 
za níž se skrývá hravý text a originální parafráze 
na jednu z geniálních her velkého alžbětince. Tato 
svižná komedie je originální v tom, že se hraje pře-
devším o všem, co v Hamletovi přímo není, ale co 
by tam být mohlo a někdy i mělo, o tom, co si posta-
vy říkají a jak jednají v zákulisí původní hry. 

SOBOTA 3. BŘEZNA 9:30
Ondřej Ládek

Dioptrie růžových brýlí
DS Vojan, Hrádek nad Nisou
režie: Žaneta Krupková

Honza se jednoho rána probudí vedle Vandy, 
která byť mu vůbec není povědomá, se nějak po-
dezřele snadno orientuje v jeho bytě i životě. Vše 
nasvědčuje tomu, že je už pět let jeho zákonitou 
manželkou. Ale Honza ji vůbec nezná a ještě vče-
ra by s naprostou jistotou tvrdil, že jeho manžel-
kou je Alice. Naštěstí je nablízku Max – kamarád  
a hlavně psycholog, který vše hravě vysvětlí. Teď 
už jen stačí zlikvidovat utkvělou představu ideální 
ženy a spokojený manželský život může pokračo-
vat.
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