
s o 4. 5. 14:00 Prohl ídka  di va dl a Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 mi n. 50 Kč
po 6. 5. 19:00 Dokud ná s  mi l enky nerozděl í s k. E Pa nthe on Producti on 120 mi n. 350, 310 Kč

út 7. 5. 17:30 Pa rti čka 75 mi n. 480 Kč

út 7. 5. 20:00 Pa rti čka 75 mi n. 480 Kč

pá 10. 5. 19:00 Archi v ja zyků - derni é ra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120 mi n. 200, 140 Kč

út 14. 5. 19:00 Li s topa d - náhradní titul za Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách s k. P1, P2

Měs ts ká  di va dl a  pra žs ká 120 mi n. 450, 410 Kč

s t 15. 5. 19:00 Ewa  Fa rna konce rt 690 Kč

čt 16. 5. 19:00 Obs l uhova l  js e m a ngl i ckého krá l e Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 200, 140 Kč

ne 19. 5. 15:00 Čert a  Ká ča s k. D Age ntura  DAP 60 mi n. 70 Kč

s t 22. 5. 17:00 Dá ma  na  kol e jích s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 105 mi n. 200, 140 Kč

ne 26. 5. 11:00 Pri ncové  js ou na  dra ka DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 90 Kč

ne 26. 5. 15:00 Pri ncové  js ou na  dra ka DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 90 Kč

po 27. 5. 19:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 200, 140 Kč

út 28. 5. 19:00 A pa k už ta m nezbyl  a ni  jeden - derni é ra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 200, 140 Kč

čt 2. 5. 19:00 Můj roma nti cký příběh Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 130 Kč

pá 3. 5. 16:00 Spl a š ené  nůžky s k. S1 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

po 6. 5. 16:00 Spl a š ené  nůžky s k. S2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

pá 10. 5. 19:00 Ukl íze čka Pořádá Ochotnické divadlo Máj 21 Chaloupky 120 mi n. 120 Kč

pá 17. 5. 19:00 Jos ef Fous ek - Zkrá tka  bez pozl á tka konce rt 120 mi n. 190 Kč

čt 23. 5. 19:00 Vi nnetou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 130 Kč
pá 24. 5. 19:00 Vš e o žená ch s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 130 Kč
ne 26. 5. 11:00 Vi nnetou DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 75 mi n. 90 Kč
ne 26. 5. 14:00 Vi nnetou DIVADLO PATŘÍ  DĚTEM 75 mi n. 90 Kč

čt 2. 5. 10:00 Prodá vá me nevěs tu - HFAD Pořá dá  Dvořá kovo Příbra ms ko, z. ú. 60 mi n. 30 Kč

čt 2. 5. 11:30 Prodá vá me nevěs tu - HFAD Pořá dá  Dvořá kovo Příbra ms ko, z. ú. 60 mi n. 30 Kč

pá 3. 5. 10:00 Ha ba ďůra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 145 mi n. 50 Kč

po 20. 5. 8:30 Čert a  Ká ča Age ntura  DAP 60 mi n. 50 Kč

po 20. 5. 10:30 Čert a  Ká ča Age ntura  DAP 60 mi n. 50 Kč

út 21. 5. 10:00 Vi nnetou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 50 Kč

s o 4. 5. 10:00 Smejko a  Ta ncul i enka Pořá dá  Mottygo s .r.o.

pá 10. 5. 20:00 Sto zvířat koncert 300, 250 Kč

ne 12. 5. 10:00 Štístko a Poupěnka Pořádá Mottygo s.r.o.

pá 24. 5. 19:00 Slza koncert 450, 400 Kč

čt 23. 5. 19:00 Pros ecco degus ta ce de gus ta ční večer 300 Kč

D-KLUB

ESTRÁDNÍ SÁL

měsíční program - květen 2019
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PRO ŠKOLY



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/E. Nejedlá, M. Timková, L. Typlt, J. Someš a P. Florián. Režie Mikoláš Tyc.

Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
Další 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.

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.



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 

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.

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. 

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.

Splašené nůžky - Paul Pörtner 
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! Přicházejí sem lidé
různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden
z nich je vrah. A je na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit. Budete skutečně pátrat a hledat
pachatele.  Nebude s vámi komunikovat  jediná postava,  ale úplně všechny!  Hrají  E.  Nejedlá,  R.
Tyleček, M. Dusbaba, V. Senič, P. Florián a H. Karochová. Režie Milan Schejbal.

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
Čert a Káča
Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové.

Dokud nás milenky nerozdělí - Eric Assous
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho
dlouholetého manželství.  Rosálie a Francis rekapitulují  své dosavadní  manželství  a určitě by se
shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Celá
rodina se ocitá v komickém zmatku, Rosálie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností
hroutí  manželství  a  další  postavy  celý  děj  ještě  dál  humorně  zamotávají.  Hrají  Veronika
Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová a Luděk Nešleha. Režie Michaela
Doleželová.

Ewa Farna - Málo se známe Tour 2019 
Zpěvačka předvede své písně v komornějším prostředí, byť na energii a naléhavosti neubere, dá 
hodně prostoru svým vynikajícím muzikantům. Naskytne se proto i příhodnější prostředí pro lepší 
interakci mezi publikem a kapelou a vytvoření intimnější atmosféry. Předskokanem příbramského 
koncertu bude Nelly.

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

Listopad – David Mamet
A1: Jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní 
politická fraška. V hlavní roli Michal Dlouhý. 
Politická fraška jednoho z  nejlepších současných amerických autorů nás zavede do Bílého domu, 
kde se fiktivní americký prezident Charles Smith připravuje na novou prezidentskou volbu, ve které
jsou ovšem jeho šance na znovuzvolení „stejně nízké jako Ghándího cholesterol“. Nehodlá se však 
vzdát bez boje a svou chystanou kampaň opře o novou interpretaci oslav Dne díkůvzdání, která by 
mu měla získat patřičný kapitál od „zainteresovaných“ kruhů. Na scénu tak přicházejí krocani, 
moderní indiánský náčelník a také prezidentova výstřední autorka projevů, která si z Číny přiveze 
nejen adoptované miminko, ale i ptačí chřipku. V hlavní roli Michal Dlouhý. Režie Petr Svojtka.



Partička
Zveme Vás na divácky oblíbenou improvizační show známého televizního pořadu Partička, kde je 
zábava tak hustá, že by se dala krájet. Účinkují Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, 
Igor Chmela, Jakub Kohák, Marián Čurko.

Prodáváme nevěstu
Prodaná nevěsta dodnes patří k nejhranějším českým operám vůbec a je milována všemi 
generacemi diváků. Speciální krácená inscenace pro dětského diváka. Účinkuje operní soubor 
Divadla J. K. Tyla v Plzni.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 5.  Hrdý Budžes  - Divadlo Kalich
7. 5. A pak už tam nezbyl ani jeden – Městské divadlo Turnov
9. 5. Dáma na kolejích – Městské divadlo v Kolíně
10. 5. Hrdý Budžes – KD Střelnice Hradec Králové
11. 5. Balada pro banditu – TRISIA, a.s. divadelní sál Třinec
13. 5. Dáma na kolejích – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
14. 5. Jak jsem vyhrál válku – Městské divadlo Jablonec na Nisou
15. 5. Hrdý Budžes – Městské divadlo Prachatice
20. 5. Splašené nůžky – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
21. 5. Hrdý Budžes – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
24. 5. Hrdý Budžes – Měšťanská beseda Plzeň
29. 5. Válka Roseových – Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2019

Změna programu vyhrazena


