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OSŽ ZO MB - Nymburk zve své členy na představení 

 

PES BASKERVILLSKÝ 
 

A. C. Doyle & P. Halbichová 

Detektivní dobrodružství plné britského humoru pro celou rodinu. 

 
Pozvolna se stmívá, mlha houstne a z Velké grimpenské bažiny se ozývají děsivé 

zvuky…                                                     Vyje to snad opravdu pekelný pes přicházející si pro všechny 
členy rodu Baskervillů, jak se domnívají místní lidé? Jak zemřel sir Charles, kdo krade v londýnském 
hotelu boty a proč v noci pláče služebná Berrymorová? Nejen tyto záhady čekají na nejgeniálnějšího 

detektiva všech dob, Sherlocka Holmese, který snad s pomocí houslí a věrného přítele Watsona přijde 
na kloub každé z nich. Nuže, nebojte se prokletí a vydejte se s námi na blata! Slavný příběh přinášíme 

v nové dramatizaci psané přímo pro MDMB. 
 

Začátek představení v 19:00 hod 
Cena abonentky 20,- Kč na jedno představení 

Přihlášky přijímá p. Lišková na tel. č. 737 247 701 
 

Milí diváci, k zachování vaší i naší bezpečnosti vás prosíme o dodržování následujících bodů (netýká se dětí do 6 let): 

 doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

 doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování 
testu ve škole), 

 prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru 

zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před 

konáním akce, 

 doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem 
konání akce, 

 aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u 
jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte, prosíme, ohleduplní a 

zůstaňte doma.  
Do divadla vstupujte pouze s nasazeným respirátorem, nebo NANO rouškou a dodržujte rozestupy.  

Používejte dezinfekci rukou. 

Věříme, že i za těchto podmínek prožijete příjemné chvíle v hledišti VAŠEHO divadla. 
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