
 
 

 

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 
  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

  Tel.: 481 522 001 

  E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz 

  www.facebook.com/infocentrumrokytnice  

PROGRAM KULTURNÍ DŮM 2017 
Rokytnice nad Jizerou 

Sobota, 7. října 2017, 16.00 hod. - PRO DĚTI 

ZUBATÁ STORY - DS Vojan Desná – Mladá Haluz 

Poučná pohádková show z ústní dutiny, ve které se děti hravou formou dozví, jak to dopadne, když se o zoubky 
nepečuje tak, jak by mělo.  

Vstupné: 50,- Kč   
 
Sobota, 7. října 2017, 19.30 hod. 

ÚŽASNÁ SVATBA - DS Vojan Desná – Mladá Haluz 
Divadelní komedie ÚŽASNÁ SVATBA pocházející z pera britského dramatika Robina Hawdona.  

Tato brilantně napsaná komedie je švandou, která tříská od repliky k replice herce i samotné diváky už od roku 
1994 a stále je aktuální, stále je čemu se smát. 

Vstupné: 80,- Kč 
 
Pondělí, 30. října 2017, 19.30 hod. 

ANI ZA MILION… - hrají Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer 
Brilantní komedie autorů Michaela Doležalová a Roman Vencl. Co mají společného zpustlý strážce majáku 
s madam z nejvyšší francouzské společnosti? To se dozvíte v detektivní komedii, která je plná překvapení se 
strhujícím dějem. 

Vstupné: 250,- Kč 
 
Sobota, 11. listopadu 2017, 19.30 hod. 

ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY – DS Tyl Slaná  
Lehce erotická komedie. Příběh jako by opsaný z domácí politiky, v němž pouze pandury nahradily role toaletního 
papíru. Matka majitelka řídí společně s dcerou malou solidní obchodní firmu, kterou kdysi zakládala s manželem. 
Ten ji však podvedl, dal se na cestu zločinu, a tak se s ním rozešla. Do firmy zavítá neznámý, úspěšný a pohledný 
lobbista. Nabídne dámám obrovský kontrakt pro armádu, který může přinést značný zisk, ale je spojen s 
miliónovým úplatkem. Během jednání se matka i dcera postupně do lobbisty prudce zamilují, a vzniká tak řada 
úsměvných situací, díky nimž obě ženy na nabízený obchod málem přistoupí. Zabrání tomu ale nečekaný příjezd 
druhé dcery ze zámoří. Ta se s lobbistou sblíží a vše spěje k nečekanému rozuzlení... 
 

Vstupné: 80,- Kč 


