
s o 2. 3. 19:00 Prof. Štěpá n Ra k a  Ja n Ma tě j Ra k Pořá dá  Agentura  Anda nte 90 mi n. 290 Kč

út 5. 3. 16:00 Dá ma  na  kol e jích s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 105 mi n. 90 Kč
s t 6. 3. 19:00 Šes t ta nečních hodi n v š es ti  týdnech s k. N Di va dl o Bol ka  Pol ívky 160 mi n. 390, 350 Kč
čt 7. 3. 19:00 Pens i on pro s vobodné pá ny s k. P1, P2 Di va dl o Pa l a ce 120 mi n. 350, 310 Kč

pá 8. 3. 19:00 Archi v ja zyků Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120 mi n. 200, 140 Kč

s o 9. 3. 14:00 Prohl ídka  di va dl a Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 mi n. 50 Kč

út 12. 3. 16:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku s k. S1, S2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

po 18. 3. 19:00 Vá l ka  Ros eových Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 135 mi n. 200, 140 Kč

út 19. 3. 19:00 Hrdý Budžes Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 165 mi n. 250, 190 Kč

čt 21. 3. 19:00 Ba l a da  pro ba ndi tu Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 110 mi n. 200, 140 Kč

pá 22. 3. 19:00 Bes ídka  di va dl a  Skl ep Pořá dá  ALKA, o.p.s . 120 mi n. 390, 350 Kč

s o 23. 3. 19:00 Petr Spá l ený 75 l et koncert 390,-

ne 24. 3. 15:00 Ve l ká  dobrodružs tví ma l ého brouka s k. D Di va dl o Za 2 60 mi n. 70 Kč

po 25. 3. 19:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku s k. E Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140 Kč

út 26. 3. 19:00 Mi ros l a v Donuti l  Ce s tou neces tou Pořá dá  Tomá š  Grepl 90 mi n. 390 Kč

s t 27. 3. 16:00 Pře hl ídka  děts kých s kupi n s céni ckého ta nce Pořá dá  NIPOS - ARTAMA Pra ha 150 mi n. 40 Kč

čt 28. 3. 19:00 La butí jezero Pořá dá  Art s ta ge ma s te r s .r.o. 120 mi n. 890, 790 Kč
s o 30. 3. 19:00 Dáma na kolejích Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 105 mi n. 200, 140 Kč

s o 2. 3. 19:00 Můj roma nti cký příbě h s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 130 Kč

ne 3. 3. 15:00 i Ote s á nek Di va dl o b 40 mi n. 90 Kč

s t 6. 3. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 130 Kč

pá 8. 3. 19:00 Inze rá t a neb s e  s exem nepočíte jte Pi rá ts ké di va dl o 60 mi n. 130 Kč

pá 15. 3. 19:00 Můj roma nti cký příbě h Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 130 Kč
út 26. 3. 17:00 Vi nnetou s k. KMD 1 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 130 Kč

s t 27. 3. 17:00 Vi nnetou s k. KMD 2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 130 Kč

po 4. 3. 9:00 i Ote s á nek Di va dl o b 40 mi n. 50 Kč

po 25. 3. 8:30 Ve l ká  dobrodružs tví ma l ého brouka Di va dl o Za 2 60 mi n. 50 Kč

po 25. 3. 10:30 Ve l ká  dobrodružs tví ma l ého brouka Di va dl o Za 2 60 mi n. 50 Kč

pá 29. 3. 14:00 Ja k s e  Honza  uči l  ča rova t Di va dl o Pohá dka 60 mi n. 70 Kč

pá 1. 3. 19:00 Ma rturi tní pl es  Gymná zi a  Příbra m Pořá dá  Gymná zi um Příbra m

s o 23. 3. 20:30 Špe jbl ´s  He l prs koncert 190 Kč

po 4. 3. 19:00 USB Ba nd koncert 120 Kč

s o 9. 3. 14:00 Ča rovná  díl na  kouzel ni ce  Hermíny Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

ne 17. 3. 19:00 Tomík na  ces tá ch pře dná š ka 90 mi n. 150 Kč

pá 29. 3. 19:00 Ka vá rna  U Nul té  hodi ny s  Li borem Mi chvocíke m Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 150 Kč

ne 31. 3. 11:00 Se  š ípkovou nebo s e  ze l ím? zvěři nové  hody
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Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram

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/E. Nejedlá, 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.

Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
První z pravidelných odpolední pro maminky s dětmi plných fantazie, zábavy a tvoření. Děti si z 
nich odnesou domů úsměv na tváři i několik krásných a praktických výrobků. Vhodné pro děti od 3 
let. Kouzelné ingredience v ceně. 

Dáma na kolejích - J. Bažant, V. Hála, J. Malásek, L. Rychman, V. Blažek
Úsměvný příběh trochu ušlápnuté tramvajačky Marie, která jednou na ulici spatří svého manžela,
jak se líbá s atraktivní slečnou, v šoku vybere všechny úspory z vkladních knížek a začne od základu
měnit nejen svůj vzhled, ale i celý život. Na nadčasové téma zrady, emancipace, prozření a hlavně
lásky budeme nahlížet optikou nadsázky a laskavého humoru. Nebudou chybět velká taneční čísla
a o hudební stránku se postará naše domácí kapela Los Trumberos. Hraje L. Pernetová, J. Vojta, I.
Krmíčková, V. Senič, A. Fixová a další. Režie Lumír Olšovský.

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.



Jak jsem vyhrál válku - Patrick Ryan, Milan Schejbal, Hynek Bouček 
Pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se! Před dvanácti lety velmi úspěšná a oblíbená komedie
dostane – také pro řadu diváckých žádostí  – příležitost  znovu vás pobavit  i  dojmout.  Ve zcela
novém obsazení uvidíte příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií
armády. Svým naivním a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v
rozkazech  a  drilu  nalezli  smysl  svého  života.  Každý  nadřízený  se  ho  snaží  co  nejdříve  zbavit!
Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické
a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom
zakryli slzy…V jedné z hlavních rolí se představí Aleš Háma. Režie Milan Schejbal.

Kavárna U Nulté hodiny s Liborem Michvocíkem
Povídání o cestování, psaní a o Mužích z Hauzu. Pořadem provází Petr Bednář.

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 P. Florián, I. Krmíčková, E.
Dohnalová, M. Timková a J. Láska. Režie Filip Müller. Vhodné pro diváky od 16 let.

Prohlídka divadla
Seznámíte se s historií divadla, uvidíte sklady kostýmů, herecké šatny, maskérnu, projdete se po
prknech,  co znamenají  svět … Prohlídka je  určena pro všechny zájemce od 10 let.  Kapacita je
omezena.

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.

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? 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
Besídka divadla Sklep
Poloimprovizovaná a hřejivě nekorektní skica říkaček, tanců a scének, naplněná svěžím a 
neotřelým humorem. V rámci této skici v sále přítomní, společně prožijí chvilky radosti, legrace i 
podivných a neurčitých filosofických kotrmelců. Hrají: Milan Šteindler, David Vávra, Jiří Burda, 
František Váša, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová, Jana Hanáková a další. Po skončení 
divadelního představení zahraje k tanci a poslechu jazzová kapela Aurora JasBand.

iOtesánek
Představení pro děti od tří let o známém nenasytovi. Na motivy klasické pohádky, jen Otesánek je
trošku...jiný. Je to totiž robot. Zpočátku roztomilý pomocník v domácnosti, postupem času ale...
Hrajeme s originálními dřevěnými marionetkami, zvukovými efekty a nadhledem.

Inzerát aneb se sexem nepočítejte
Čtyři ženy, čtyři muži, čtyři inzeráty a nespočet zápletek úsměvných až komických. 

Jak se Honza učil čarovat
Pohádkovému muzikálu Jak se Honza učil čarovat nechybí opravdová kouzla, rozmazlená 
princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje luminiscenční 
prostředí, vtipné dialogy a řada melodických písniček.

Labutí jezero
V podání  Ruského klasického baletu  St.  Petersburg shlédnete pohádkově romantický příběh o
nesmrtelné  lásce  prince  Siegfreda  a  něžné  princezny  Odetty,  kterou  zlý  Rudovou  proměnil  v
labuť.Nádherná  Hudba  P.  I.  Čajkovského,  špičková  technika  tanečníků  a  velkolepé  kostýmy
vtáhnou diváka do pohádkové říše.Soubor s velikým úspěchem tancoval ve Španělsku, Švýcarsku,
Německu, Francii, Japonsku, Novém Zéland, Itálii i v dalších zemích.

Miroslav Donutil - Cestou necestou
Populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné i zpěvák Miroslav Donutil Vás navštíví se svojí show
Cestou necestou. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi nám připomenou,
co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často
se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Použitá hudba je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila:
Balada pro banditu, Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej svět.

Pension pro svobodné pány - Sean O´Casey, Jiří Krejčík
Komedie, odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy domovního řádu. Hrají Patrik Děrgel, Marie Doležalová/Anna Fialová, Lukáš 
Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav     Liška/Zdeněk     Velen, Petr     Miklovič, 
Ilona     Hoferová/Lucie     Jiříková/Lucie     Urbanová/Gabriela     Rohlederová. Režie Jaromír Dulava.

https://www.divadlopalace.cz/cz/vaclav-liska/254/
https://www.divadlopalace.cz/cz/gabriela-rohlederova/274/
https://www.divadlopalace.cz/cz/lucie-urbanova/273/
https://www.divadlopalace.cz/cz/lucie-jirikova/272/
https://www.divadlopalace.cz/cz/ilona-hoferova/271/
https://www.divadlopalace.cz/cz/petr-miklovic/270/
https://www.divadlopalace.cz/cz/zdenek-velen/269/


Petr Spálený 75 let
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.

Prof. Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
Po třech letech přivítáme v příbramském divadle profesora Štěpána Raka a Jana Matěje Raka,
dvojici otce a syna, dvojici vynikajících kytaristů, kteří svými koncerty umí pohladit duši posluchače
bez rozdílu věku. Zazní průřez jejich tvorbou, nejoblíbenější skladby, které si oba umělci zahrají
společně, ale dojde i na sólová čarování na strunách. A samozřejmě nebude nouze ani o příjemné
povídání  a  improvizace.Produkce  programu  Čarování  s  kytarou  -  Agentura  Andante  -
www.hudbapribram.cz.

Přehlídka dětských skupin scénického tance
Krajské postupové přehlídky se účastní taneční soubory základních uměleckých škol a soukromých 
studií, které se zaměřují na scénický tanec. Odborná porota nominuje ze zúčastněných dvě 
choreografie, které postoupí na Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance, jež se 
každoročně koná v Kutné Hoře.

Šest tanečních hodin v šesti týdnech – Richard Alfieri
Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. Madame Lily Harrison si najímá
Michaela  Minettiho,  aby  ji  naučil  swing,  tango,  valčík,  foxtrot,  cha-chu a  moderní  tanec.  Oba
prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného nakonec
najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou. Hrají Chantal Poullain a Martin Kraus. Režie Zdeněk
Dušek.

Špejbl´s Helprs
Revival Band of AC/DC. Velkou devizou skupiny Špejbl´s Helprs je zpěv v podání Petra Průši, který
se vypořádal s originálním projevem Briana Johnsona téměř dokonale.

Tomík na cestách
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Tentokrát tuktukem z
Thajska přes půl světa až na Moravu! Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a
bez jakékoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem přes půl světa. Projel tak
13000 km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Slovensko, až jej
přesně do roka a do dne dojel do České republiky. O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnou
těžké situace nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých historek
plných  neskutečných situacích,  útěků  před  slonem,  příšerných Indů,  ale  i  nádherného Íránu a
mnoho dalšího vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za doprovodu fotografií a
videí  promítaných  na  plátně.  

USB Band
Písničky o kráse, vášni, bolesti, hvězdách, okovech prvotního hříchu či receptu na štěstí…

Velká dobrodružství malého brouka
Střevlík  Pepa,  je  další  hmyzí  postavička,  která  si  vás  získá  svým vtipem,  chytrostí,  odvahou  a
smyslem pro čest. Pepa žije na louce u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem
Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. Výpravná pohádka s krásnými písničkami.



HRAJEME NA ZÁJEZDECH

1. 3. Hrdý Budžes  - Divadlo Oskara Nedbala Tábor
4. 3. Jak jsem vyhrál válku – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
7. 3. Hrdý Budžes – Dům kultury města Ostravy
13. 3. Maryša – KD Střelnice Jindřichův Hradec
14. 3. Hrdý Budžes – Dům kultury Strakonice
20. 3. Maryša – Divadlo Krakonoš Vysoké nad Jizerou
22. 3. Maryša – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
23. 3. Obsluhoval jsem anglického krále – Městské divadlo v Kolíně
25. 3. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
28. 3. Habaďůra- Městské divadlo v Kolíně
29. 3. Válka Roseových – MKS Horní Slavkov

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2019
Číňani
Jak jsem vyhrál válku
Nalevo od výtahu
Splašené nůžky
Kocour v botách
Moc a síla hypnózy

Olympic
Dáma na kolejích
Karel Plíhal recitál
Pyšná princezna
Maryša

Změna programu vyhrazena


