
po 5. 2. 17:00 A pa k už ta m nezbyl  a ni  jede n s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 190, 130 Kč

čt 8. 2. 19:00 Obsluhoval jsem anglického krále Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 190, 130 Kč

pá 9. 2. 16:00 Ženitba - náhradní termín za 11. 11. 2017 s k. SD 2017 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 50 Kč

s o 10. 2. 19:00 Spojovací dveře - derniéra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 155 mi n. 190, 130 Kč

ne 11. 2. 15:00 Ať žijí strašidla s k. D Me tropol i tní di va dl o Pra ha 90 Kč

s t 14. 2. 19:00 Narozeniny - derniéra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 190, 130 Kč

čt 15. 2. 19:00 Příbuzné si nevybíráme Agentura  Ha rl ekýn 135 mi n. 320, 280 Kč

s t 21. 2. 10:00 Ha ba ďúra s k. G Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

čt 22. 2. 19:00 Ha ba ďúra  -1. premi éra s k. P1, P2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130 Kč

pá 23. 2. 19:00 Ha ba ďúra  - 2. premi éra s k. PP Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130 Kč

po 26. 2. 19:00 V Pa říži  bych tě  nečeka l a , ta tínku s k. F Agentura  Ha rl ekýn 120 mi n. 350, 310 Kč

út 27. 2. 19:00 Ka ta pul t koncert 290 Kč

s t 28. 2. 19:00 Ve l ký Ga ts by Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 155 mi n. 190, 130 Kč

pá 2. 2. 19:00 Ara bs ká  noc - de rni éra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 120 Kč

út 6. 2. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 120 Kč

út 13. 2. 16:00 Číňa ni s k. S1 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 50 Kč

čt 15. 2. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 120 Kč

út 20. 2. 19:00 Číňa ni s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120 Kč

s t 21. 2. 16:00 Číňa ni s k. S2 Divadlo A. Dvořáka Příbram 60 mi n. 50 Kč

s o 24. 2. 19:00 Mort Pořádá Div. soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň 150 mi n. 180 Kč

s t 28. 2. 19:00 Ma l i na  Brothers koncert 200 Kč

čt 1. 2. 10:00 Ženi tba Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 70 Kč

po 12. 2. 8:30 Ať ži jí s tra š i dl a Me tropol i tní di va dl o Pra ha 50 Kč

po 12. 2. 10:30 Ať ži jí s tra š i dl a Me tropol i tní di va dl o Pra ha 50 Kč

po 26. 2. 10:00 Evžen Oně gi n Di va dl o ANFAS Pra ha 120 mi n. 50 Kč

pá 2. 2. 19:00 Ma t.pl es  Gymná zi um Příbra m Pořá dá  Gymná zi um Příbra m

pá 9. 2 . 19:00 Ma t.pl es  Gymná zi um Příbra m Pořá dá  Gymná zi um Příbra m

s o 10. 2. 19:00 Ma t. pl es  SOU Dubno Pořá dá  SOU Dubno
pá 16. 2. 20:00 Rybá řs ký pl es Pořádá  Český rybářský svaz, z.s.

pá 23. 2. 19:00 Ma t. pl es  - ISŠ Příbra m Pořádá ISŠ Příbram

s o 24. 2. 15:00 Pohá dkové zi mní krá l ovs tví Pořá dá  M. Růži čková 130 Kč

PRO ŠKOLY
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VELKÁ SCÉNA



Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
A pak už tam nezbyl ani jeden – Agatha Christie
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 několikanásobné vraždě, ale především vyplouvají na povrch dávné hříchy,
kterých  se  jednotlivé  postavy  dopustily.  Divadelní  zpracování  této  známé  detektivky  se  stává  spíše
psychologickým thrillerem.

Arabská noc
Příběh  jedné  noci  vyprávěný  velmi  neobvyklou  divadelní  formou,  v  níž  se  prolínají  myšlenky,  sny  a
konkrétní jednání pěti postav. Napínavá i vtipná cesta k problematice současných vztahů mladých lidí v
dnešním světě. Hrají V. Senič, F. Müller, P. Florián, I. Krmíčková a D. Šišková. Režie Alžběta Burianová.

Číňani - Michael Frayn
Malá situační komedie, v níž  sledujeme potíže manželského páru při přípravě a průběhu jednoho večírku
pro přátele. Až na to, že nedopatřením se na něj dostaví  i dva manželé, kteří se právě rozvádějí,  a žena
dokonce  přijde  ještě  se  svým  novým  partnerem.  Hostitelé  se  v rámci  dobrých  vztahů  snaží  oběma
rozhádaným  návštěvníkům  přítomnost  toho druhého  zatajit,  což  způsobí  řadu  bláznivých  a komických
situací. Hlavním divadelním „kořením“ téhle jednoduché zápletky je fakt, že všechny role odehrají pouze
dva herci. Hrají: Anna Fixová, Jaromír Nosek. Režie Milan Schejbal.

Habaďúra – Michael Cooney
Jak už název komedie napovídá, jde tady o velkolepý podfuk. Dosud spořádaný občan Eric Swan odhalil
trhliny v systému sociálních dávek a začal je mazaně využívat. Manželka Linda však brzy objeví v jeho skříni
dámské prádlo nadměrných velikostí a je odhodlána situaci řešit s odborníkem. Vtom se dostaví kontrolor
ze sociálního  úřadu,  slečna  z pohřebního  ústavu  a navíc  jeden  z nájemníků  chystá  svatbu…  Zkrátka
na obzoru je hned několik katastrof! Hrají J. Konečný, I. Krmíčková, F. Müller, P, Florián, J. Vlach, D. Šišková,
L. Typlt, R. Tyleček, K. Fixová, E. Dohnalová. Režie Milan Schejbal.

Narozeniny – Harold Pinter
Absurdní komedie o manipulaci. V tomto příběhu ji uplatňují dva neznámí návštěvníci na hlavním hrdinovi 
Stanleym, žijícím v podnájmu u manželů Bolesových. Nutí ho oslavit narozeniny, které ve skutečnosti nemá.
Hrají R. Tyleček, H. Karochová, J. Vojta, M. Timková, M. Dusbaba a F. Müller. Režie Adam Doležal.

Obsluhoval jsem anglického krále - Bohumil Hrabal
Dramatizace  známé  novely  byla  vytvořena  na  konci  minulého  století  pro  brněnské  divadlo  Husa  na
provázku.  Zajímavou  divadelní  formou  vypráví  příběh  hlavního  hrdiny  Jana  Dítěte,  který  prochází
úsměvným učňovským obdobím v časech 1. republiky, zažívá dramata 2. světové války a svůj život končí
v nelehké době budování socialismu v Čechách. Přes všechny dramatické peripetie příběhu je tu neustále
přítomen Hrabalův krásný český jazyk a nezaměnitelný humor. Hrají V. Kuzník, P. Batěk, P. Rímský a další.
Režie Milan Schejbal. 

Spojovací dveře - Alan Ayckbourn
Situační komedie s detektivní zápletkou, která přináší originální příběh i postavy: Londýnská prostitutka
Poopay  se  zcela nevinně připlete  do společnosti  podvodníků  a také do případu vraždy.  Díky němu se
prostřednictvím podivuhodného stroje času dostává do minulosti. Ona a další dvě ženy pak svádějí závod
s časem a snaží  se změnit běh událostí  tak, aby zabránily vlastnímu násilnému konci.  Hrají  V. Senič,  E.
Dohnalová, H. Karochová, F. Müller, K. Janečková a M. Kraus. Režie Jan Pecha.

Velký Gatsby - F. Scott Fitzgerald, Rebekka Kricheldorf



Adaptace  slavného  stejnojmenného  románu,  jehož  příběh  se  dočkal  několika  filmových  verzí,  např. 
v hlavní roli s R. Redfordem (1974) a L. DiCapriem (2013). Příběh Nicka Carrawaye, který se vydává do New
Yorku, města, jež ve dvacátých letech minulého století ztělesňovalo americký sen, uvolňující se morálku,
populární  jazz.  Nick  se  postupně  stane  součástí  světa  mimořádně  bohatých  lidí,  jejich  iluzí,  lásek
a zklamání.  A setká  se  s Gatsbym,  který se  topí  v penězích,  je  to  známý  pořadatel  velkolepých  večírků
a přesto nešťastný smolař. Jeho hosté se skvěle baví, ale on spíše sleduje protější břeh řeky, kde žije jeho
bývalá velká láska Daisy. On byl kdysi chudý, a proto vztah skončil – dnes má peníze a svět mu leží u nohou.
Proč by nemohla i Ona? Stejně jako ve Fitzgeraldově románu hrají i divadelní postavy o všechno a musejí
za to zaplatit. Hrají J. Nosek, L. Zahradnická/ L. Pernetová, M. Ligač, R. Štabrňák, Š. Opršálová, V. Senič, A.
Fixová, E. Dohnalová/M. Timková a J. Nosek st. Režie Milan Schejbal. 

Vše o ženách – Miro Gavran
Myslíte si, že o ženách víte všechno? Současná komedie známého chorvatského autora, ve které se prolíná
pět různých mini příběhů žen různých generací vám možná dá za pravdu, ale možná vás také bude trochu
šokovat; budete se smát, ale úsměv vám také jistě hořce ztuhne na rtech. Co mají společného dospělé
sestry, malé holčičky, ambiciózní spolupracovnice či stařenky v domově důchodců? Přijďte se přesvědčit a
užít si situace, které hrají ženy o ženách, ale jsou přitom také samozřejmě o mužích. Hrají H. Karochová, I.
Krmíčková a M. Timková. Režie Kateřina Fixová.

Ženitba - Nikolaj Vasiljevič Gogol
Klasická situační komedie geniálního autora prověřená mnoha světovými jevišti. Nejde v ní o nic víc a o nic 
míň než o to, jak oženit hlavního hrdinu, zarputilého starého mládence Podkolatova. Jeho přítel Kočkarev a 
také zdatná dohazovačka Tekla se do této zdánlivě jednoduché životní situace s vervou zapojí, a tak se 
mimo jiné objeví více ženichů, než je třeba… Hra je díky řadě groteskních postav a situací ideální příležitostí 
pro komediální herectví. Hrají K. Kaira Hrachovcová, P. Nečas, K. Fixová, H. Karochová, J. Vojta, M. 
Dusbaba, L. Typlt, F. Müller, P. Florián, A. Fixová a R. Tyleček. Režie Viktor Polesný.

Anotace hosté
Ať žijí strašidla
Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký
si jen dovedete představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a
vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které
zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se
sama vydá do světa hledat své štěstí.  Setkání  se strašidly jí  přinese do života radost,  domov a naději.
Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat jejich obyvatele…

Evžen Oněgin – A. S. Puškin
Román  ve  verších,  patří  mezi  základní  kameny  literatury  v  dějinách  lidstva.  A.  S.  Puškin  napsal  silný
milostný příběh, román o pomíjivosti,  o životě a smrti.  Evžen Oněgin, vzdělaný a společensky úspěšný
mladý muž žije v Petrohradě, kde život probíhá jako jedna velká párty - od divadelních představení, přes
večery v hernách až po soukromé bujaré večírky. Přichází zpráva, že Evženův movitý strýc umírá, což se
zrovna hodí, jelikož život na vysoké noze něco stojí a věřitelé se stávají čím dál tím neodbytnějšími. Jediný
problém je, že Evžen musí odcestovat na venkov, který pro něj skýtá jen nekonečnou nudu. Na vesnici
Oněgin přijíždí pozdě, strýce právě pohřbili. Usadí se na jeho rozlehlé usedlosti a pokouší se najít krásu
venkovského života -  dělá dlouhé projížďky, hodně čte a užívá klidu. Propouští své mužiky na svobodu,
čímž pobouří většinu sousedů. Jediný, kde se stává jeho přítelem, je mladý básník Vladimír Lenský, který
má taktéž kvůli svým názorům problémy se sousedy. Hrají P.  Mikeska, I. Theimer, S. Milková, 
A. Suchánková. Režie Pavel Khek.



Katapult
Turné 2018 "Šťastné narozeniny".

Malina Brothers
Bratři Malinové - Luboš, Pavel a Josef se před osmi lety sešli spolu s dalším náchodským rodákem  Pavlem
Peroutkou v hudebním projektu, který u nás nemá obdoby. Malina Brothers jsou v tuzemsku považováni za
špičku žánrů bluegrass, folk a country. Minulý rok absolvovali úspěšné turné šestnácti koncertů po USA,
natočili dvě řadová alba a právě vyráží na turné s novou deskou, na kterou přijala pozvání zpěvačka česko-
španělského původu Kateřina García.

Mort – Terry Pratchett
Příběh Terryho Pratchetta z bájné Zeměplochy vypráví o mladíkovi jménem Mort,  kterého se jeho otec
marně snaží dát do učení. Nikdo ho totiž nechce. Je to moc milý mládenec, jenže … no … moc přemýšlí. Na
poslední chvíli se ale objeví tajemný muž s kosou, který ho vezme k sobě do učení, aby si taky jednou udělal
volné odpoledne…

Pohádkové zimní království
Znáte  ji  ze  stovek  vystoupení  po  celé  ČR  i  z  účinkování  v  televizních  pořadech  pro  děti.  Interaktivní
písničková show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče. Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové jsou zvyklí na
hodinové vystoupení nabité spoustou veselých písniček, tancováním, dováděním a sladkými odměnami.
Vítáme děti v kostýmech!

Příbuzné si nevybíráme - Eric Assous
Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – i se svými
manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom,
že  své  muže  se  snaží  držet  na  krátké  uzdě.  Ale  přímo bombou je  příchod Franckyho mladé  vyzývavé
sekretářky Natálie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich
nepřirozeně  odmítavé  reakce  pojmou  manželky  podezření.  Čí  je  to  milenka?  Dojde  k  překvapivým
odhalením a rodinná idyla bere za své.  Hrají  S.  Skopal,  M. Zahálka,  V.  Vydra/J.  Čenský, L.  Skopalová/J.
Boušková,  E.  Janoušková,  S.  Postlerová/E.  Režnarová,  M.  Pachlová,J.  Pidrmanová/L.  Zahradnická,  K.
Sedláková. Režie Jan Novák.

V Paříži bych tě nečekala, tatínku - Jean Barbier
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru
a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně,
ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. Hraje Petr
Nárožný a další. Režie Jan Novák.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 2. Hrdý Budžes – Velký sál KDK Kopřivnice
2. 2. Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno
4. 2. Balada pro banditu – Tylovo divadlo Rakovník
5. 2. Hrdý Budžes – Východočeské divadlo Pardubice
6. 2. Rande s duchem – Městské divadlo Prostějov
7. 2. Rande s duchem – Beskydské divadlo Nový Jičín
8. 2. Hrdý Budžes – Měšťanská beseda Plzeň
12. 2. Válka Roseových – KD Rubín Brno - Žabovřesky
13. 2. Válka Roseových – Kulturní dům Hodonín
27. 2. Hrdý Budžes – Divadlo Bez zábradlí Praha

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2018



Válka Roseových
Číňani
Vše o ženách
Pohádky pro Hurvínka
Habaďúra
Zkáza Titanicu

Padesátka
A pak už tam nezbyl ani jeden
Petr Spálený
Balada pro banditu
Čertův švagr
Josef Fousek

Změna programu vyhrazena


