
čt 1. 3. 19:00 Vá l ka  Ros eových Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 135 mi n. 190, 130,-

pá 2. 3. 19:00 Reci tá l  Luci e  Bíl é Pořá dá  SNT producti on, s .r.o. 120 mi n. 990,-

s t 7.3 19:00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers koncert 120 mi n. 490,-

čt 8. 3. 19:00 Tváře Petra Rychlého Os ka r Ha hn Agency, s .r.o. 90 mi n. 260, 220,-

ne 11. 3. 15:00 Pohádky pro Hurvínka Di va dl o Spe jbl a  a  Hurvínka 90 mi n. 190,-

po 12. 3. 19:00 Habaďůra s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130,-

s t 14. 3. 19:00 Titanic s k. P1, P2 Di va dl o Ka l i ch 290, 250,-

čt 15. 3. 19:00 Padesátka s k. PP Agentura  G. Kol ečková 70 mi n. 320, 280,-

pá 16. 3. 19:00 A pa k už ta m nezbyl  a ni  jede n s k. E Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 190, 130,-

po 19. 3. 16:00 Ha ba ďůra s k. S1, S2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50,-

čt 22. 3. 19:00 Petr Spá l ený koncert 90 mi n. 390,-

pá 23. 3. 19:00 Ba l a da  pro ba ndi tu s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 110 mi n. 190, 130,-

ne 25. 3. 15:00 Čertův š va gr s k. D Di va del ní s pol ečnos t Jul i e  Juri š tové65 mi n. 90,-

čt 29. 3. 17:00 Hrdý Budžes sk. KMD1, KMD2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 165 mi n. 240, 180,-

pá 30. 3. 19:00 Chvi l ková  s l a bos t Di va dl o v Rytířs ké 120 mi n. 320, 280,-

út 6. 3. 19:00 Číňa ni Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120,-

čt 8. 3. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 120.-

s o 17. 3. 17:00 Rozpa ky zuba ře Sva topl uka  Nová ka Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 95 mi n. 120,-

út 20. 3. 19:00 Číňa ni s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120,-

s o 24. 3. 16:00 Ta jemný hra d v Ka rpa tech Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 70 mi n. 120,-

ne 25. 3. 19:00 Dobrý proti  s e ve rá ku 3D Company s.r.o. 120 mi n. 250,-

út 27. 3. 19:00 Jos ef Fous e k koncert 190,-

s o 31. 3. 16:00 Číňa ni s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 50,-

po 26. 3. 8:30 Čerův š va gr Di va del ní s pol ečnos t Jul i e  Juri š tové65 mi n. 70,-

po 26. 3. 10:30 Čertův š va gr Di va del ní s pol ečnos t Jul i e  Juri š tové65 mi n. 70,-

pá 2. 3. 19:00 Ma turi tní pl es  ISŠ Příbra m Pořá dá  ISŠ Příbra m

s o 24. 3. 20:30 Špe jbl ´s  He l prs koncert 190,-
s o 31. 3. 19:00 Di voké  kočky Os tra va tra ves ti  s how 190,-

pá 9. 3. 19:00 Němé grotes ky 50,-

út 13. 3. 19:00 Ja n Buri a n bá s ník, pís ni čká ř a  proza i k 150,-

s o 24. 3. 19:00 Číma ni koncert 120,-
st 28. 3. 19:00 Škaredá středa tématický večer

PRO ŠKOLY
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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. Hrají A. Fixová, P. Florián, J. Vojta, L. Typlt, M. Dusbaba, K. Fixová, R. Slovák, F.
Müller, J. Konečný, I. Krmíčková. Režie Martin Vokoun.

Balada pro banditu – Milan Uhde, Miloš Štědroň
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta, se dočkal jevištní muzikálové verze
v 70.  letech  minulého  století  v brněnském  Divadle  na  provázku.  Málokdo  tehdy  tušil,  že  text  napsal
minulému režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uhde (jako autor byl  oficiálně uveden režisér  první
inscenace Zdeněk Pospíšil).  V roce 1978 byl podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film (v režii
Vladimíra Síse). Od té doby stačili Nikola, jeho láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu
získat nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět – alespoň v paměti a srdcích svých diváků a posluchačů. I
v příbramském divadle se ke zbojníku Nikolovi vrátíme s láskou a se vší úctou a pokorou k síle příběhu o
veliké lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které nás stále znovu těší a dojímají. Věříme, že stejně jako
vás. V naší inscenaci nechybí ani živá kapela. V hlavní roli P. Batěk a A. Fixová. Režie Milan Schejbal.

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.

Habaďůra – 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.

Hrdý Budžes – Irena Dousková   
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na
počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Hrají B. Hrzánová, L. Jeník a J. Vlčková. 
Režie Jiří Schmiedt.

Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Kazimír Lupinec, Sonya Štemberová
Chodíte  rádi  k zubaři?  Prima,  přijďte  za  ním  k nám  do  divadla!  Bojíte  se  zubaře?  Skvělé!  Tím  spíš  si
vychutnáte naši komedii  z prostředí  zubařské ordinace. Titulní postavou je Svatopluk Novák, znamenitý
dentista a veskrze kladný hrdina, snad jen občas poněkud nerozhodný… Od toho jste tady ale vy, diváci,
abyste Svatoplukovi poradili. Vaším úkolem bude v kritických chvílích rozhodovat místo něj. Hrají P. Florián,
E. Dohnalová, V. Senič, H. Karochová, Z. Sajfertová, F. Müller a I. Krmíčková. Režie Milan Schejbal. 



Tajemný hrad v Karpatech - Jules Verne/Vít Peřina
Komedie na motivy slavného románu Julese Verna o dramatickém pátrání hraběte Teleka po jeho dávné
lásce zpěvačce Stille unesené zlotřilým baronem Görcem. Řadu překvapení Telekovi připraví nejen baronův
hrad a jeho věrný vynálezce Orfanik, ale i podivní obyvatelé karpatských lesů. V dnes už slavném příběhu
pochopitelně nesmí chybět řada senzačních vynálezů, "bombastické" rozuzlení - ale ani humor a písničky.
Hra je určena pro děti od 8 let, mládež a dospělé. Hraje soubor Divadla A. Dvořáka Příbram. Režie Kateřina
Baranowska.

Válka Roseových – Warren Adler
Barbara  a  Jonathan  Roseovi,  dokonalí  manželé,  kteří  jsou  se  svými  dětmi  ve  svém  dokonalém  domě
dokonale šťastni. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám. Za pomoci právníků se tak rozjíždí
mašinérie  rozvodového  řízení,  kdy  však  ani  jeden z manželů  nechce  přijít  o  krásný  dům.  Vzájemně si
likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály. Drama, a přesto komedie, i
když  zatraceně  mrazivá!  Její  předlohou je  americký  román slavného W. Adlera.  Podle  něj  také Danny
DeVito  natočil  neméně slavný  stejnojmenný film.  Hrají  M.  Dlouhý,  K.  Lojdová,  L.  Král,  R.  Štabrňák,  P.
Florián. Režie Ondřej Sokol.

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.

Anotace hosté

Čertův švagr
Tento dětský muzikál  na motivy B.  Němcové vás  zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá  a  vypočítavá
macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde
poznává dobré i zlé.

Divoké kočky Ostrava

Dobrý proti severáku - Daniel Glattauer, Ulrike Zemme
Romantická tragikomedie je adaptací populárního rakouského románu v e-mailech. 
Emmi Rothner chce po mailu zrušit předplatné časopisu Like, ale kvůli  překlepu dostane její e-mail Leo
Leike.  Začne tak  nezvyklá  korespondence.  Na  tenkém ostří  mezi  absolutním neznámem a nezávaznou
intimitou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí nevyhnutelně položit otázku: jakou má jejich virtuální
vztah šanci ve skutečném světě? Hraje Anna Fixová a Daniel Bambas. Režie Martin Vokoun.

Chvilková slabost – Donald Churchill
Bravurní komedie vypovídá o nevyzpytatelném vztahu muže a ženy. Setkávají se dva roky po rozvodu na
společné chalupě, kde chtějí před prodejem udělat pořádek, ale ten nakonec dělají především ve vlastních
vztazích. Hrají Petra Špalková, David Matásek a Sandra Černodrinská. Režie Petr Hruška.



Josef Fousek
Koncert svérázného básníka, písničkáře a humoristy Josefa Fouska, dlouholetého člena divadla Semafor a 
divadla Jiřího Grossmanna.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ
V roce 1917, tedy přesně před sto lety, byly pořízeny první křaplavky s hudbou jazzovou (rozuměj šelakové
desky, jež – jak znalci a pamětníci potvrdí – byly velmi křehké: trochu neopatrnosti – křup! – a bylo po
nich).  Prostřednictvím  gramofonových  desek  se  tak  jazz  začal  šířit  z  jižanského  New  Orleans  do  celé
Ameriky a dál do celého světa. Bylo to jako lavina, byla to omamná tsunami nového rytmu, radosti, krásy!
Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát hold těm prvním deskám jazzovým,
které odstartovaly novou éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezůstaneme, neboť doménou kapely je
swing, a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet let později.  Takže jako obvykle – swingová
smršť až budou střepy z křaplavek lítat!

Padesátka - Petr Kolečko
„Pavka je nejstarším žijícím členem tradiční běžkařské rodiny. Bojí se, že syn Jura nedokáže naplnit jeho
odkaz, protože místo Jizerské padesátky ho totiž zajímají manželky rolbařů a členů horské služby. Pavka
kvůli tomu nemůže jet rolbou, kvůli studu před rolbaři každý druhý den nosí zásoby do své horské chaty v
krosně, která je čím dál těžší. Ne kvůli obsahu, ale proto, že na Pavku stále více a více doléhá tíha těžkého
rodinného osudu. Osudu, který je stejně mrazivý, jako zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů...“ Hrají  Ondřej
Pavelka, Jakub Prachař a Marek Taclík. Režie Vojtěch Kotek.

Petr Spálený
Známý hudebník, skladatel, kytarista, flétnista, bubeník a zpěvák Petr Spálený se vrací na koncertní pódia. 
V Příbrami vystoupí se svojí kapelou Apollo Band. Můžete se těšit i na hosta koncertu Milušku 
Voborníkovou.

Pohádky pro Hurvínka
Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a 
Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!!

Recitál Lucie Bílé
Nyní  již  dvacetinásobná zlatá  slavice  a  absolutní  vítězka ankety Zlatý  Slavík  2018 Lucie  Bílá  vystoupí  v
březnu v příbramském divadle za doprovodu klavíristy Petra Maláska. Po ihned vyprodaném listopadovém
koncertě v obci Obořiště je tak další šance Lucii vidět a poslechnout si její tradiční i nejnovější hity.

Titanic - John Fiske
Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí
s velkým nadhledem, ale i  se  spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení  nejslavnější  lodi
světa. Text Johna Fiskeho slavil úspěch už u sousedů na Slovensku, kam ho přivedl jeho velký fanoušek
Milan Lasica. Na českou divadelní scénu se dostává poprvé. Hrají  Miroslav Vladyka a Filip Blažek. Režie
Jakub Nvota.

Tváře Petra Rychlého
Petr Rychlý vypráví historky nejen ze zákulisí divadla a televize, ale i veselé příběhy z vlastního života. 
Během vystoupení baví diváky i svými hudebními vstupy ze současné nejpopulárnější televizní soutěže 
Tvoje tvář má známý hlas.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 3. Hrdý Budžes – Kulturní dům nad Orlicí
5. 3. Habaďůra – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
6. 3. Hrdý Budžes – Divadlo Bez zábradlí Praha



14. 3. Hrdý Budžes – Městský dům kultury Karviná
15. 3. Hrdý Budžes – Dům kultury města Ostravy 
19. 3. Rande s duchem – Divadlo Bolka Polívky Brno
21. 3. Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
26. 3. Rande s duchem – Kulturní a společenské středisko v Kralupech

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2018
Kočka v oreganu
Šašek a syn
O princezně, která ráčkovala
Hradišťan
Vinnetou
O sexu převážně nevážně
Bratři Ebenové
Penzion Ponorka
Vše o ženách

Změna programu vyhrazena


