
út 1. 5. 19:00 La co Deczi  & Cel ul a  New York koncert 110 mi n. 270,-

s t 9. 5. 19:00 Perfect da ys s k. N Pa ntheon producti on 125 mi n. 340, 300,-

ne 13. 5. 15:00 O kři š ťá l ovém s rdci s k. D Czi Di va dl o 55 mi n. 70,-

s t 16. 5. 19:00 Ha ba ďůra s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 145 mi n. 190, 130,-

čt 17. 5. 19:00 Spi ri tuá l  kvi ntet koncert 105 mi n. 230,-

ne 20. 5. 10:00 Sl ůně  a neb Proč ma jí s l oni  dl ouhé  choboty DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 50 mi n. 70,-

ne 20. 5. 13:00 Sl ůně  a neb Proč ma jí s l oni  dl ouhé  choboty DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 50 mi n. 70,-

ne 20. 5. 15:00 Sl ůně  a neb Proč ma jí s l oni  dl ouhé  choboty DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 50 mi n. 70,-

út 22. 5. 19.00 Vzhůru do di voči ny s k. P1, P2 Studi o DVA 90 mi n. 390, 350,-

s t 23. 5. 16:30 Ja rní koncert ZŠ 28. října  1, Příbra m pořá dá  ZŠ 28. října  1 120 mi n.

čt 24. 5. 17:30 Pa rti čka  na  vzduchu 75 mi n. 430,-

čt 24. 5. 20:00 Pa rti čka  na  vzduchu 75 mi n. 430,-

pá 4. 5. 19:00 Můj roma nti cký příběh - premi éra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120,-

pá 11. 5. 19:00 Můj roma nti cký příběh Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120,-

út 15. 5. 19:00 Číňa ni s k. E Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120,-

ne 20. 5. 11:00 Pohá dka  o tře ch ná mořnících DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 55 mi n. 70,-

ne 20. 5. 14:00 Pohá dka  o tře ch ná mořnících DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 55 mi n. 70,-

út 22. 5. 19:00 Vš e o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 120,-

po 28. 5. 19:00 Číňa ni Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120,-

s t 30. 5. 19:00 Vi nnetou s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120,-

čt 3. 5. 10:00 O Rus a l ce pořá dá  Dvořá kovo Příbra ms ko, z. ú. 60 mi n. 30,-

čt 3. 5. 11:30 O Rus a l ce pořá dá  Dvořá kovo Příbra ms ko, z. ú. 60 mi n. 30,-

út 10. 5. 12:00 Ja ck & Joe pronájem, pořádá Divadelní centrum Zlín, z. s. 60 mi n.

po 14. 5. 8:30 O kři š ťá l ovém s rdci Ci zi Di va dl o 55 mi n. 50,.

po 14. 5. 10:30 O kři š ťá l ovém s rdci Ci zi Di va dl o 55 mi n. 50,-

s t 30. 5. 8:00 El ektros emi ná ř proná jem, pořá dá  Ing. Jří Vá ňa , PŠIS

čt 10. 5. 19:00 IBY POP a  Wi l l i a m Va l eri á n koncert

pá 18. 5. 17:00

čt 31.  5. 19:00 s céni cké  čtení s oubor Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m
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Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
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.

Můj romantický příběh – Daniel Craig Jackson
Třicítka za vámi a stále single? To člověka staví před ošemetnou otázku: Hledat dál svůj vysněný, dokonalý
protějšek  a možná  zůstat  navždy  sám,  nebo  se  spokojit  s někým,  kdo  není  dokonalý,  vlastně  je  dost
příšerný, ale má vás rád? Strhující romantická komedie současného skotského autora D. C. Jacksona vypráví
stejný  příběh dvěma pohledy  –  muže  Toma  a ženy  Amy.  Seznámili  se  v práci  a „nedopatřením“ spolu
strávili vášnivou noc. A co teď?

Vinnetou – Vojtěch Štěpánek
Snad  každý  zná  to  jméno  –  Vinnetou!  Pojďte  s námi  během  představení  určeného  pro celou  rodinu
zavzpomínat na hrdinu, který se stal nesmrtelným. Předloha naší inscenace původně vznikla na motivy knih
Karla Maye a zejména německých filmových westernů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století,
které jsme  všichni  viděli  alespoň…několikrát.  A možná  nejen  z nostalgie  je  máme  dodnes  v paměti
a vyprávíme o nich dětem. Chceme, aby také znaly hrdinného náčelníka Apačů a Old Shatterhanda. I když
se nám dnes jejich dobrodružství mohou zdát i legrační, celé generace dětí si hrávaly na indiány a pokrevní
přátelství  na život  a na smrt.  Proto  se  v naší  inscenaci,  uchopené  s divadelností  a hravostí,  jaké  znáte
např. z inscenace Tajemný hrad v Karpatech, chceme našim romantickým hrdinům oděným v jelenici nejen
zasmát, ale také jim fandit, aby svůj boj dobra se zlem opět vyhráli. Hrají P. Florián, V. Senič, J. Vojta, F.
Müller, E. Dohnalová, L. Typlt a R. Tyleček. Režie Kateřina Baranowska.

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
Jack & Joe
Rádi bychom Vám představili jednovaječná dvojčata Jacka a Joea v divadelním představení, které je 
koncipované jako inscenovaná učební pomůcka. Ze zdánlivě neškodné situace v životě dvou bratrů se před 
Vašima očima odehraje vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém půjde o záchranu života i se všemi peripetiemi,



které s tím mohou souviset. Velké množství divadelních postav, charakterizujících život v USA, dodává naší 
divadelní hře dynamiku a nečekané zvraty událostí mladého diváka vtáhnou přímo do děje.

Jarní koncert ZŠ 28. října 1, Příbram
Tradiční jarní koncert hudebních třít ZŠ 28. října 1, Příbram. Dirigují Dr. Eva Káčerková, Mgr. Helena 
Kaiserová, Mgr. Alena Kopecká. Klavírní doprovod Mikoláš Troup.

Laco Deczi & Celula New York
Koncert legendárního jazzového trumpetisty Laca Decziho, který již 50 let žije ve Spojených státech 
amerických, kde je frontmanem kapely Celula New York. 

O křišťálovém srdci
Veselá pohádka s písničkami o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním 
správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. 
Zvítězí peklo anebo láska? Pro děti od 3 do 11 let. Hrají H. Czivišová, B. Kotiš, M. Táborský.

O Rusalce – Antonín Dvořák
Divadlo J. K. Tyla v Plzni uvádí po celé řadě úspěšných inscenací krátkých dětských oper krácenou verzi 
pohádkové Rusalky Antonína Dvořáka, jejíž zhlédnutí má děti připravit na náročnější návštěvu 
celovečerního představení.

Partička na vzduchu
Zveme Vás na divácky oblíbenou improvizační show známého televizního pořadu Partička, kde je zábava 
tak hustá, že by se dala krájet. Účinkují M. Suchánek, R. Genzer, M. Novotný, I. Chmela, D. Dangl/J. Kohák, 
M. Čurko.

Perfect days – Liz Lochhead
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně 
všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – 
nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, 
nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají... 
Hrají L. Vlasáková, J. Dolanský, J. Hofman, D. Syslová, P. Jungmanová, V. Udatný.

Pohádka o třech námořnících – Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková
Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým 
snem...  na ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy 
námořník Hrom dá své srdce ženě, tak jedině mořské panně z Hukakulu.
Avšak díky nešťastným shodám okolností, kapitán ztrácí muže za mužem, z celé posádky už zbývá jen lodní 
kuchařka Marmeládka a on sám. Při prudké bouři kapitán Hrom zachraňuje piráta Kudličku a ujímá se jeho 
výchovy. Úkol to však není jednoduchý. 
Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti společně s Hromem a Marmeládkou jej musí naučit nejen 
slušnému chování, ale také všemu, co by pravý námořník měl umět a znát. A Kudlička? Pomůže na oplátku 
kapitánu Hromovi najít svůj sen?... Hrají J. Vlčková, P. Jurková, L. Jurek.

Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty – Rudyard Kipling, Pavel Polák
Děj této pohádky se odehrává v době, kdy ještě sloni neměli choboty; místo nich jim uprostřed obličeje 
trčela taková divná bambule. Skoro jako klaunům. Až jednou žilo malé zvědavé slůně, které obtěžovalo své 
okolí otázkou: „Co jí krokodýl k večeři?“ a úporně pátralo po uspokojivé odpovědi. Nic jej nezastavilo a 
slůně strkalo svůj malý kulatý nos všude – a to doslova! I do nebezpečné krokodýlí tlamy… Co všechno se 
slůněti při pátrání přihodilo, co mu způsobil zubatý krokodýl a jak to ovlivnilo všechny slony od té doby 
dodnes, to vše se malí diváci dozvědí v naší pohádce, která je variací na motivy známých příběhů o džungli 
od Rudyarda Kiplinga. Hrají E. Burešová, F. Čachotský, K. Dámová / K. Sitková, J. Hubert, J. Svoboda.

https://www.i-divadlo.cz/profily/liz-lochhead
https://www.i-divadlo.cz/profily/vilem-udatny
https://www.i-divadlo.cz/profily/petra-jungmanova
https://www.i-divadlo.cz/profily/dana-syslova
https://www.i-divadlo.cz/profily/jan-hofman
https://www.i-divadlo.cz/profily/jan-dolansky
https://www.i-divadlo.cz/profily/lenka-vlasakova


Spirituál kvintet
Spirituál kvintet, legendární česká folková skupina, kterou prošla řada osobností, např. Jan a František 
Nedvědovi, Karel Zich. Od roku 1960, kdy vznikla, se stala nedílnou součástí naší kulturní scény. Spirituál 
kvintet hraje ve složení: Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří 
Holoubek a Pavel Peroutka.

Vzhůru do divočiny – Michele Riml
Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje.
Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, 
přesouvají do přírody. Je to tak trochu i z nouze ctnost, jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje. O to více se 
zvětšuje touha „přežít“. Ale pozor! – ne za každou cenu. Do stereotypů dojemně směšného a zmateného 
páru se jako vichřice vmísí nečekaná návštěva. Nespoutaná sestra a provokativní švagrová Diana naruší 
Alici a Jindřichovi kempovací idylu. S jejím ironickým pohledem je slušné, nudné, šestadvacetileté 
manželství vlastně tím největším dobrodružstvím! Dianina svobodná chuť a odvaha užívat si a neustále 
zkoušet něco nového postupně „nakazí“ naše protagonisty životním pozitivismem a energií. A vzhůru do 
divočiny se nakonec změní na Vzhůru do života! Hrají K. Roden, J. Krausová, K. Nováková.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 5. Prokletí nefritového škorpióna Dům kultury města Ostravy
3. 5. Hrdý Budžes Městské divadlo Chomutov
8. 5. Rande s duchem Městské divadlo D. Josefa Čížka v Náchodě
9. 5. Válka Roseových Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
10. 5. Válka Roseových Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
11. 5. Hrdý Budžes Divadlo Kladno
13. 5. Obsluhoval jsem anglického krále Městské divadlo Slaný
14. 5. Vinnetou Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
15. 5. Hrdý Budžes Divadlo Bolka Polívky Brno
16. 5. Hrdý Budžes Divadlo Bolka Polívky Brno
17. 5. Prokletí nefritového škorpióna Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
18. 5. Vinnetou Městské divadlo Jablonec nad Nisou
19. 5. Obsluhoval jsem anglického krále Městské divadlo Český Krumlov
21. 5. Tajemný hrad v Karpatech Městské divadlo Žďár nad Sázavou
24. 5. Hrdý Budžes Kino Svratka Tišnov
28. 5. Válka Roseových Městské divadlo Zlín
29. 5. Prokletí nefritového škorpióna Městské divadlo Prachatice
30. 5. Hrdý Budžes Divadlo Bez zábradlí Praha

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2018
Číňani
Habaďůra
Vinnetou
Velký Gatsty
Archiv jazyků
Chaplin
Carmen Y Carmen
Nové Tv

Změna programu vyhrazena


