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50. TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2019

kc.tyniste.cz

Bližší informace na kc.tyniste.cz,
předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
rezervace na tel.: 494 371 693 od 2. 9. 2019.

Partner akce: Květinářství Hana Dobešová

Akce se koná
za fi nanční podpory 
Královéhradeckého kraje

pá  4. 10. 2019 / 18:30 hod.
Vernisáž obrazů 
Mgr. Šárky Dvorské

pá  4. 10. 2019 / 19:30 hod.
Promiňte - PREMIÉRA
Divadelní klub U.F.O. / Týniště nad Orlicí
Svět je velký stroj. A každý z nás je jednou z jeho 
součástek. Jakmile se malé ozubené kolečko zadrhne, 
skřípat začne celý mechanismus. A víte, kdo za to 
může?... Další hra v podání ochotníků U.F.O. napsaná 
a režírovaná Jindřichem Bartošem.
Vstupné: 100 Kč

pá  11. 10. 2019 / 19:30 hod.
Prodaná nevěsta
Spolek divadelních ochotníků ALOIS JIRÁSEK / Úpice
Úpická „Prodanka“ aspiruje na jeden z vrcholů 
našeho jubilejního divadelního festivalu. V podání 
48členného souboru s živým orchestrem uvidíte 
netradiční adaptaci této známé komické zpěvohry, 
která vychází ze slavného Divadla DRAK (Hradec 
Králové), přesněji kvarteta jeho tvůrců – Josefa Krofty 
(režie), Miloslava Klímy (dramaturgie), Jiřího Vyšohlída 
(hudba) a Petra Matáska (scéna). 
Spolek Alois Jirásek oslavil loni (2018) 195 let od svého 
založení.
Vstupné: 200 Kč

ne  20. 10. 2019 / 15:00 hod.
O kohoutkovi a slepičce
Malé divadélko Praha
Klasická loutková pohádka v podání loutkářů a herců 
Rosti a Anny Novákových (Anna Nováková – Kopecká 
je sedmou generací a pokračovatelkou loutkářského 
rodu Kopeckých). Tématem známé pohádky je 
chamtivost a lakomost. Dá se vůbec z tohoto příběhu 
udělat legrace? Dá se poučit? Přijďte se podívat. Text 
je doplněn písničkami a živým doprovodem kytary.  
Pro děti 3 – 8 let, 45 min.
Vstupné: 70 Kč

pá  1. 11. 2019 / 19:30 hod.
Duchařina aneb 
všichni jsme jedna rodina 
- PREMIÉRA
Divadelní soubor Temno / Týniště n. Orl.
Ovlivňují mrtví nás živé? Sluší se uchovávat hodnoty, 
které uznávali naši předkové? V čem jsme lepší než 
ti před námi? Hra se pokusí diváka hlavně pobavit, 
možná i trochu dojmout, popřípadě jej snad přivede 
na myšlenky, které přinášejí úlevu …
Nová hra z pera  režisérky souboru Evy Drábkové.
Vstupné: 100 Kč

pá  8. 11. 2019 / 19:30 hod.

Václav Kopta – David Drábek
Beseda – talkshow dvou výrazných divadelních 
osobností: 
Václava Kopty – známého herce, textaře, muzikanta 
a Davida Drábka – originálního dramatika a režiséra.
Vstupné: 100 Kč

ne  10. 11. 2019 / 15:00 hod.
Technická pohádka aneb 
Jak si postavit auto
Divadelní soubor Eduarda Vojana / Brněnec
Praktická veselá pohádka o tom, jak si krysák Arny, 
vrabčák Zíla a žabák Puchejř postavili auto.
Pro děti od 5 let, 45 min.
Vstupné: 70 Kč

pá  15. 11. 2019 / 19:30 hod.
¡Querida! - PREMIÉRA
DS Pobertové / Týniště n. Orl.
Duchům člověk neuteče, lidé umírají všude a pokud 
mají na našem světě nedořešené nějaké záležitosti, 
může se tu jejich duše toulat věčně… Problémy může 
vyřešit mediátor (Elizabet), ale jak má řešit problémy 
duchů a zároveň být normální puberťák? Komedie 
v režíi Dominiky Vondráčkové bude výjimečná nejen 
tím, že si scénář Pobertové napsali sami, ale také 
proto, že to bude jejich první představení od založení 
souboru.
Vstupné: 50 Kč

pá  22. 11. 2019 / 19:30 hod.
Létající snoubenky 
Divadelní spolek ZDOBNIČAN / Vamberk
Jak může zkomplikovat život muže nečekaná 
bouře nad Atlantikem, uvidíte v komedii Marca 
Camolettiho v překladu Evženie Janků. „Dvě by bylo 
málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“ To jsou 
slova Bernarda, který si své vyvolené vybírá zásadně 
z leteckých společností. Trojice žen o sobě navzájem 
neví. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě 
přesně podle letových řádů, a to až do dne, kdy je 
nad Atlantikem bouře … 
Vstupné: 100 Kč
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PRÁCE GEODETICKÉ
Ing. Milan KRSEK
Panská 1492 - Společenské centrum

516 01 Rychnov n. Kn.
tel./fax: 494 533 623
mobil: 602 460 689

e-mail: geodet.krsek@iol.cz
www.geodet-krsek.cz

Montáž
střešních krytin

Akce
na plechové

střechy SATJAM!

MOŽNOST ZAPLACENÍ 60% HOTOVĚ A ZBYTEK
NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Střechy VH
Týniště nad Orlicí, tel.: 739 74 24 24
e-mail: vasek.hromek@seznam.cz

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

 bytové prostory
 venkovní i vnitřní nátěry
ROMAN HONSNEJMAN

Mokré, V Lípách 30, 517 71 České Meziříčí
tel.: 494 661 303 po 17.00 hod.

605 128 209, www.obecmokre.cz/honsnejman
e-mail: malir.honsnejman@seznam.cz

ostatní

ÚSPORNÉ 
VYTÁPĚNÍ

Ušetřete až 70% nákladů na vytápění.
Dodáváme špičková tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu.

NÁCHODSKO

PODKRKONOŠÍ,

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Žádné černé kotelny 

Žádné vlhké pelety  

Žádné štípání dřeva přes léto

Velká úspora času a sil.

Mitsubishi-Electric  - ZUBADAN / DUO (při -15°C stále 100% výkon)   od 149 000,-
TOSHIBA - SUPER DIGITAL INVERTER TECHNOLOGY     od 129 000,-

Proč tepelné čerpadlo právě od nás
• nízké náklady na topení, úspora až 75%
• žádné zemní vrty nebo zemní kolektory
• stabilní výkon v průběhu celého roku
• celoroční plně automatický provoz
• nižší požadavky na instalovaný příkon a velikost jištění
• získání levné el. sazby tzv. D56 na tepelné čerpadlo 20h. levná sazba

Nainstalujeme Vám:
• Tepelná čerpadla • Klimatizace • Solární systémy 
• Fotovoltaické systémy
Od renomovaných výrobců: PZP, IVT, NIBE, NeoRé, Panasonic 
Dodávka zařízení od projektu po realizaci.

Clima Bohemia s.r.o.
Červený Kostelec, Českoskalická 377, tel.: +420 773 950 060 
E-mail: info@climabohemia.cz  www.climabohemia.cz
Červený Kostelec, Českoskalická 377, tel.: +420 773 950 060 

Vyřizujeme dotace 

z programu 

Zelená úsporám




