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Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo –  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 
19. prosince  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 

 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo  -  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 
20. prosince  neděle 15:00  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo  -  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 
29. prosince  úterý 17:00     DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

8. ledna   pátek 19:30   DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

 Vlastimil Peška: Babička v trenkách aneb Aprílová komedie Vůně dvacátých 
let, foxtrot, zajímavá a výrazná móda, art deco a komikové němého filmu, ale i scénáře českých operetek, ve kterých 
se bláznivé fantazii nekladly překážky, to vše bylo inspirací pro napsání Babičky v trenkách. Režie: Vlastimil Peška 
9. ledna   sobota 17:00 a 19:30 Ořechovské divadlo 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo  -  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 

16. ledna  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Sindibádova dobrodružství - Pohádka na motivy pohádek "Tisíce a jedné noci“, u které  
se nezastavíte ani na konci, protože vás děj vtáhne do stavu trvalého snění. Hrají dva herci a nespočet všelikterých 
loutek a jiných hýbacích zařízení. 

17. ledna   neděle 15:00  Divadlo Koráb Brno 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

30. ledna   sobota 17:00  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

30. ledna   sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 
 

XVI. Divadelní bál aneb Cikánský baron jsem já 
Tradiční divadelní ples na kterém, opět budou hrát zpívat a účinkovat členové divadelního spolku 
6. února   sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice  
 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo 
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. 
Režie: Alena Chalupová 
20. února   sobota 17:00 a 19:30 DS bří Mrštíků Boleradice 
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Moliére: Zdravý nemocný - výpravná inscenace s krásnými dobovými kostýmy je nastavením zrcadla 
lidskému sobectví, chamtivosti a hlouposti, projevující se nejen v době Moliérově, ale i v současnosti. 
Režie: Jan Štěpánský 

6. března   sobota 19:30  DS Vicena Ústí nad Orlicí 
 
 

Francis Offo: Prázdniny snů je klasicky stavěná situační komedie plná zápletek, záměn, nedorozumění i 
trapných situací, které vzniknou když realitní kancelář pronajme jeden dům několika zájemcům, když se do 
partnerských vztahů vetře podezření a s tím spojená žárlivost, když se v napjatých situacích řeší generační 
problémy, když... Režie: Jaroslav Vondruška. 
13. března   sobota 17:00 a 19:30 DS Vojan Libice nad Cidlinou 
 

Vlastimil Peška:  Měla babka čtyři jabka - V každém jablíčku je skryta jedna pohádka: O 
Koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze,  O velké řepě. Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací  
lince, tedy hře na babky a dědky, hravý celek, který diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodické  
písničky a velké loutky zvířátek. 
14. března   neděle 15:00  DS Vojan Libice nad Cidlinou 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo  -  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 

20. března  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Martina Drijverová: Čert a Káča  - veselé i poučné představení na motivy klasické pohádky. Malí diváci jen 
nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí 
pohádky. 

23. března  úterý 9:00   Jan Přeučil a Eva Hrušková 
 
 

Martina Drijverová: Čert a Káča  - veselé i poučné představení na motivy klasické pohádky. Malí diváci jen 
nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí 
pohádky. 

23. března  úterý 11:00   Jan Přeučil a Eva Hrušková 
 

Božena Němcová: Babička  - sen o vlastním dětství, který si vysnila nejvýznamnější česká autorka všech 
dob, když prožívala jedny z nejhorších chvil svého života. Režie Alena Chalupová 
27. března  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Božena Němcová: Babička  - sen o vlastním dětství, který si vysnila nejvýznamnější česká autorka všech 
dob, když prožívala jedny z nejhorších chvil svého života. Režie Alena Chalupová 

28. března  neděle 15:00  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Carlo Goldoni: Poprask na laguně Ztřeštěná komedie z prostředí italského rybářského městečka, ve 
kterém hádka i rvačka začínají náhodou a svižně se střídají s usmířením a láskyplným objetím. Režie: Miroslav Lelek 

10. dubna   sobota 16:30 a 19:30 DS Jiráskova divadla Hronov 
 
 

Alex Koenigsmark:  Byl jednou jeden drak aneb Velmi popletená pohádka Děj 
pohádky se odehrává v ladovsky laděných dekoracích a kostýmech. V pohádce „naruby“, kde princezna vysvobodí 
prince a přepere loupežníky se pobaví nejen dětské, ale i dospělé publikum. 

18. dubna   neděle 15:00  DS Žďár nad Sázavou 
 

Murray Schisgal : A co láska? Absurdní tragikomedie je nejúspěšnější hrou amerického dramatika. Hra je 
brutální satirou na zneužívání slov vyjadřujících ten nejušlechtilejší a nejkrásnější lidský cit – lásku. Pokouší se 
znázornit, jak je směšné, když předstíráme, že tento pocit zakoušíme a přitom vůbec netušíme, co je jeho pravým 
obsahem. Režie: Jan Gottwald 

22. května   sobota 16:30 a 19:30 DS AMADIS Brno 


