
čt 1. 11. 19:00 Ba l a da  pro ba ndi tu Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 110 mi n. 190, 130,-

ne 4. 11. 19:00 Ma ryš a s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130,-

po 5. 11. 19:00 Archi v ja zyků s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120 mi n. 190, 130,-

út 6. 11. 19:00 Ša š ek a  s yn - náhradní termín za 13. 4. s k. N Di va dl o Bol ka  Pol ívky 120 mi n. 390, 350,-

s t 7. 11. 19:00 Zdeně k Izer "Na  pl ný cool e" Aura -Pont s .r.o. 90 mi n. 190,-

pá 9. 11. 19:00

Sl a vnos tní koncert Příbra ms ké 
fi l ha rmoni e  a  Vepřekova  s míš ené ho 
s boru

Pořá dá  Příbra ms ké  fi l ha rmoni e 120 mi n. 160, 120,-

s o 10. 11. 19:00 A pa k už ta m nezbyl  a ni  jeden Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 190, 130,-

út 13. 11. 19:00 Skl eněný zvěři nec s k. P1, P2 Agentura  Ha rl ekýn 150 mi n. 350, 310,-

s t 14. 11. 17:00 Archi v ja zyků s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120 mi n. 190, 130,-

čt 15. 11. 19:00 4000 dnů s k. E Di va dl o Ungel t 100 mi n. 350, 310,-

pá 16. 11. 16:00 Ma ryš a s k. S Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50,-
ne 18. 11. 15:00 Čes ký Honza s k. D Kul turní portá l .cz 90 mi n. 90,-

pá 23. 11. 19:00 Neumím ji na k než l á s kou s k. PP Di va dl o Vi ol a 110 mi n. 350, 310,-

s o 24. 11. 19:00 Da gma r Pe cková  "Zrození" Pořá dá  SNT ma rke ti ng, s .r.o. 790, 590,-

ne 25. 11. 19:00 Čechomor Pořá dá  VM ART producti on 650, 590,-

po 26. 11. 19:00 Mi l uju tě , a l e…náhradní termín a titul za 
Stará dobrá kapela 10. 9. 2018

s k. F Di va dl o Pa l a ce 350, 310,-

út 27. 11. 16:00 Ma ryš a s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50,-

s t 28. 11. 16:30 Adventní konce rt ZŠ 28. října Pořá dá  ZŠ Příbra m, 28. října  1 90 mi n.

čt 29. 11. 19:00 Big Band hraje pro Charitu Pořá dá  Fa rní cha ri ta  Příbra m 120 mi n. 350, 300,-

s o 3. 11. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 120,-

po 5. 11. 19:00 Z Mexi ka  do Ka na dy. Pěš ky… Pořá dá  Li bor Mi chvocík 90 mi n. 100,-

čt 8. 11. 19:00 Ja k to byl o s  Růženkou a  Ja k za ča l a  a  
s konči l a  Trojs ká  vá l ka

Pořá dá  Ochotni cké  di va dl o Má j 21 
Cha l oupky

120 mi n.

s o 10. 11. 15:00 Anča  a  Pe pík - Podzim na MS Buchty a  Loutky 70,-

po 19. 11. 19:00 Hubte tra mpy, s erou v l es e  - Podzim na MS A s tudi o Rubín o.p.s . 280,-

s t 21. 11. 19:00 Můj roma nti cký příběh Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 120,-

pá 30. 11. 19:00 Nevi m - Podzim na MS A s tudi o Rubín o.p.s . 280,-

čt 8. 11. 10:00 Vi nnetou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 50,-

po 19. 11. 8:30 Čes ký Honza Kul turní portá l .cz 90 mi n. 70,-

po 19. 11. 11:00 Čes ký Honza Kul turní portá l . Cz 90 mi n. 70,-

s o 10. 11. 9:00 Ja rma rk Pořá dá  Na da ční fond š a nce onkol á čkům

s o 17. 11. 19:00 Ta neční prodl ouže ná Pořá dá  Ta neční š kol a  DD-Da nci ng

pá 23. 11. 14:00 Čoko Fes t Příbra m Pořá dá  Chri s Eve nts  s .r.o.

s o 24. 11. 10:00 Čoko Fes t Příbra m Pořá dá  Chri s Eve nts  s .r.o.

ne 25. 11. 10:00 Čoko Fes t Příbra m Pořá dá  Chri s Eve nts  s .r.o.
pá 30. 9. 17:00 Fi remní večírek Ra va k Pořá dá  Ra va k a . s .

ne 11. 11. 11:00 Svatomartinská husa Divadlo A. Dvořáka Příbram 250,-

čt 22. 11. 19:00 Ivo Jahelka Písničky z pod taláru 250 ,-
út 27. 11. 19:00 Kavárna U Nulté hodiny Divadlo A. Dvořáka Příbram 150,-
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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.

Archiv jazyků – Julia Cho
Současná  hořkosladká  komedie  o tom,  že i když  máme  společnou  řeč,  neznamená  to,  že si  vždycky
rozumíme.  Hlavním  hrdinou  je  George,  mladý  vědec-archivář,  který je  naprosto  zaujat  výzkumem
umírajících jazyků některých národů, které mizí z mapy světa. George patří k nejlepším ve svém oboru, jeho
archiv jazyků je naprosto unikátní, ale komunikace s nejbližšími lidmi mu dělá velké potíže. Dokáže najít
správná slova,  která by zachránila  jeho skomírající  manželství?  Česká premiéra hry současné americké
autorky korejského původu Julie Cho, která se i ve svých dalších textech zamýšlí nad tím, jak se kulturní
rozdíly  odrážejí  v mezilidských  vztazích  a co  lidem  brání  v otevřené  komunikaci.  To  vše  na pozadí
obyčejných lidských příběhů. Se vší  pravděpodobností  ji  ovlivnila vlastní  zkušenost z dětství,  kdy rodiče
doma mluvili korejsky a jejich angličtina byla jen lámaná. Julia sama se korejštinu nikdy nenaučila. 
Hrají M. Dusbaba, I.  Krmíčková, L. Zedníčková, V. Senič, D. Šišková, M. Timková, L. Typlt, J. Someš a P.
Florián. Režie Mikoláš Tyc.

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.

Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové
Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost,
pravidla,  jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani  trochu starý. Každá z jeho postav má svou
pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje
pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly
– je to snad málo současné? Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel? Hrají T. Töpfer, H. Karochová, A.
Fixová, V. Senič, D. Šišková, D. Krchňavý, E. Miláčková, K. Fixová, H. Vondrušková, M. Dusbaba. Režie Milan
Schejbal.

Kavárna U Nulté hodiny
Povídání s Annou Fixovou o divadle, muzice a o fotografování za hudebního doprovodu Iby Popa.

Můj romantický příběh – D. C. 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?  Hrají I. Krmíčková, P. Florián, E. Dohnalová, M. Timková a J. Láska. Režie
Filip Müller. Vhodné pro diváky od 16 let.

Svatomartinská husa
Servírování tradiční Svatomartinské husy s ochutnávkou Svatomartinských vín z Vinařství Vajbar.

Vinnetou – Vojtěch Štěpánek
Snad každý zná to jméno – Vinnetou! 
Pojďte s námi zavzpomínat na hrdinu, který se stal nesmrtelným. Inscenace se volně inspirovala knihami
Karla Maye a filmy podle nich natočenými, ale přináší příběh zcela nový. Svou dobrotu a statečnost musí
Vinnetou tentokrát prokázat tváří v tvář nově příchozímu padouchovi jménem Otto, který má s územím
Apačů své zcela soukromé a nekalé plány... Na pomoc Vinnetouovi přichází sice také moudrý šaman, ale 
i Otto má na své straně silné pomocníky.... Jak vše dopadne, jakou úlohu v tom všem sehraje další známý
hrdina Old Shatterhand - a zvítězí i tentokrát dobro nad zlem? Přijďte se podívat sami a pobavit se hudební
komedií  uchopenou s divadelností  a  hravostí,  jaké znáte  např.  z  inscenace Tajemný hrad v Karpatech.
Představení je určeno pro celou rodinu, dětem od 10 let. 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
4000 dnů - Peter Quilter
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si je ale pamatuje jinak. Do
jaké míry utváří paměť naši osobnost? Dramatický příběh napsany s anglickou lehkostí a humorem. Hrají
Hana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach. Režie Pavel Ondruch.

Adventní koncert ZŠ 28. října
Adventní koncert hudebních tříd ZŠ 28. října Příbram, dirigují PaedDr. Eva Káčerková, Mgr. Helena 
Kaiserová, Mgr. Alena Kopecká, klavírní doprovod Mikoláš Troup.

Anča a Pepík
Dvě komiksové myši opět v akci. Začalo to tak nevinně. Hledáním starých saní na smetišti. Kdo by tušil, že
narazí na bandu neurvalých lupičů a půjde o život. Ale Anča s Pepíkem se jen tak něčeho nezaleknou. A
když jim ještě pomůže bytost z kouzelného kafemlýnku, pak jsou na ně i lupiči krátcí. Představení je určeno
pro děti od 5 let.



 
Čechomor
Skupina Čechomor v letošním roce oslavuje třicet let od svého vzniku. Své příznivce i  respekt kritiků si
skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou
lidové  písničky.  Hudebníci  seskupení  kolem lídrů  skupiny  Františka  Černého a  Karla  Holase  s  hostující
zpěvačkou  Martinou  Pártlovou  v  posledních  letech  výrazně  pracovali  na  novém  modernějším  zvuku,
výraznějším aranžmá a také na novém repertoáru. Album Nadechnutí je toho důkazem.

Český Honza
Honza  vysvobodí  začarovaný  mlýn  od  dvou  čertů,  přemůže  draka,  pyšnou  princeznu  a  lstivého  krále
potrestá dlouhým nosem…Pohádce nechybí vtip, čerti  jsou totiž  velmi zábavní  chlapíci.  Nepostrádá ani
základní pohádková kouzla, která obstarává tajemná babička kořenářka, ani romantickou lásku pro dětskou
duši – Honzovi pomáhá půvabná Madlenka. Veselá pohádka s písničkami.

Dagmar Pecková
Vánoční písně a koledy zazní od mezzosopranistky Dagmary Peckové za doprovodu komorního souboru -
Musica Bohemica. Tento Vánoční koncert diriguje Jaroslav Krček.

Hubte trampy, serou v lese – Ondřej Novotný
"Ukážu Vám stezku, která Vás zavede tam, kde poznáte pravou cenu přátelství."Dramatizace vzpomínek o
dospívání  na  hranici  mezi  Košířema  a  Smíchovem,  o  nalezení  krásy  přírody  při  prvním  přespání  v
Prokopském údolí, o zásadách českého trampingu, o nekonečné hloubce noční oblohy, o posvátném ohni,
o pravém přátelství a romantice ešusů, ale i o první lásce v době, kdy už je dávno pozdě. Vhodné pro diváky
od 15 let. Hrají Jiří Panzner, Lukáš Příkazký, Jiří Štrébl, Lenka Zahradnická/Dana Marková, David Oupor.

Ivo Jahelka - Písničky z pod taláru 
Pořad  „zpívajícího právníka“  Ivo  Jahelky je sestaven z veselých příběhů ze života zpracovaných do 
písniček. Písničky jsou prokládány ukázkami ze soudních spisů a policejních protokolů, o humor není nouze.

Jak to bylo s Růženkou a Jak začala a skončila Trojská válka
Jak to bylo s Růženkou - Námětem je klasická pohádka o Šípkové Růžence. Příběh je plný intrik zlé sudičky 
Medardy, kterým vzdoruje nejen rodina krále Patlaje, ale i celé okolí. Podaří se Medardě splnit její sudbu? 
Usnou všichni tvrdým spánkem na sto let? Nebo se příběh bude vyvíjet úplně jiným směrem? Spousta 
otázek a možností. Na všechny otázky najdete odpovědi v naší hře….
Jak začala a skončila Trojská válka aneb konec kuřích ok na Olympu - Bohyně Hera, Palas Aténa a Afrodité, 
aby zahnaly nudu na Olympu, vymyslely soutěž Miss Olymp o nejkrásnější bohyni. Zeus, kterého trápí kuří 
oka a vrtochy bohyň, jim jejich návrh posvětí. Sám bez kouzelné řehtačky, kterou mu schovala Hera, nic 
nezmůže. Bohyně  postupně navštíví Parida, který má rozhodnout o vítězce soutěže, a snaží se ho sliby 
přesvědčit, aby zvolil právě ji. Navštíví ho i Zeus a marně se ho snaží přemluvit, aby se této pocty vzdal. V 
závěru hry nalezne Zeus svoji kouzelnou řehtačku, pomocí níž se zbaví …. 
Vstupenky je možné objednávat na e-mailu maj21chaloupky@email.cz.

Miluju tě, ale… - Joe DiPietro, Jimmy Roberts
Jde o rychlý sled scének a hudebních čísel  s jedním jediným tématem: vztah muže a ženy.  Od prvních
žhavých schůzek a příprav na ně, přes budování vztahu, svatbu, manželství, problémy s tchyní a tchánem,
problémy s dětmi,  únavu ze stereotypu,  až po vztahy v pozdním věku. Obrovský úspěch této hudební
komedie spočívá především v tom, že každý divák na celém světě už některou ze situací, odehrávajících se
na  jevišti,  osobně  zažil,  nebo  jí  byl  alespoň  svědkem  u  svých  přátel.  Hrají  Tereza  Kostková/Daniela
Šinkorová,  Kateřina  Bohatová,  Lumír  Olšovský,  Roman,  Vojtek,  Petr  Vondráček,  Anna  Romanovská
Fliegerová/Petra Suková. Režie Antonín Procházka.

Neumím jinak než láskou - Božena Němcová, Miloš Horanský
Byla mučednicí  lásky.  Hořela pro ni  — neuměla jinak než láskou — ale nepotkala ji.  Manželka, matka,
milenka — všechno všanc,  všechno celou bytostí,  nic  napůl.  A velká spisovatelka,  která jako Mácha a
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Havlíček  pozdvihla  naši  literaturu  k  výšinám.  Je  uhrančivá  tvorbou  i  životním  stylem.  Nezkrotitelně
svobodná, spanilá duchem i zjevem. Hrají Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka a Tomáš Pavelka. 
Režie Miloš Horanský.

Nevim - Vojtěch Štěpánek
Znaky generace současných třicátníků jsou Nevázanost, Nezávislost, Individualita a Svoboda... Ale není to 
ve skutečnosti Nedospělost a Nepřipravenost...? Kristýna a Anička: Dvě třicátnice různých generací. 
Kristýna je v kómatu, Anička je zbouchnutá. Jedna bez druhé svou životní situaci nepochopí, nevyřeší, 
nepřežije. Komediální dialog na vážné téma. Hrají Kristýna Leichtová, Anna Stropnická.

Šašek a syn - Bolek Polívka
Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic je pod jeho vedením
– a za asistence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. Hrají Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec,
Jaromír Barin Tichý, Ondřej Klíč, Jiří Fretti Pfeifer/Pavel Zatloukal a David Rotter. Režie Bolek Polívka.

Skleněný zvěřinec - Tennessee Williams
S humorem i  dojetím a s tou největší  upřímností  líčí  autor život opuštěné matky,  která svou láskou a
touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Tento příběh je o nás, je
to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty
nejhorší věci. Hrají Simona Stašová a další. Režie Vladimír Strnisko.

Z Mexika do Kanady. Pěšky…
Monika Benešová prošla jeden z nejnáročnějších treků světa – Pacific Crest Trail po hřebenech západního 
pobřeží Spojených států. Jak Moniku změnilo 5 měsíců pěší tůry (průměrně  50km denně s 25kg v batohu 
na zádech) na 4 200 km dlouhé cestě? Proč vlastně vyrazila a co všechno jako osamělá hikerka zažila? 
Přijďte si poslechnout zajímavý příběh, podívat se na fotografie a zeptat se na cokoli.

Zdeněk Izer „Na plný coole“
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení  je opět obohacené videoprojekcemi, 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
2. 11. Vinnetou – Multifunkční centrum Hlinsko
3. 11. Hrdý Budžes – Divadlo Bez zábradlí Praha
5. 11. Rande s duchem – KC Semilasso Brno
6. 11. Číňani – Kulturní dům Sokolovna Sušice
7. 11. Číňani – Kulturní dům Horažďovice
8. 11. Číňani  - Stálá divadelní scéna Klatovy
9. 11. Hrdý Budžes – Městské divadlo Český Krumlov
12. 11. Válka Roseových – Divadlo na Šantovce Olomouc
13. 11. Válka Roseových – Divadlo na Šantovce Olomouc
14. 11. Hrdý Budžes – Národní dům Třebíč
15. 11. Hrdý Budžes – Divadlo Karla Pippicha Chrudim
19. 11. Maryša – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
20. 11. Válka Roseových – Divadlo J. K. Tyla v Třeboni
23. 11. Hrdý Budžes – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
25. 11. A pak už tam nezbyl ani jeden – Městské divadlo Žďár nad Sázavou
26. 11. Válka Roseových – Studio DVA divadlo
27. 11. Hrdý Budžes – Společenský dům Světlá nad Sázavou
28. 11. Obsluhoval jsem anglického krále – Kulturní zařízení Panský dům Choceň



29. 11. Obsluhoval jsem anglického krále – Městské divadlo Jablonec nad Nisou

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2018

Dáma na kolejích
Ucpanej systém
Princezna na hrášku
Kamil Střihavka
Číňani
Vánoce v divadle
Brdské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty
Maryša
Česká mše vánoční
Vánoční koncert Big Bandu Příbram
Habaďůra
Archiv jazyků
Vinnetou
Vše o ženách

Změna programu vyhrazena


