
pá 13. 9. 19:00 Pl ný ka ps y š utrů Di va dl o Ka l i ch 130 mi n. 320, 300,-
pá 20. 9. 19:00 Ta nec na  konci  l é ta s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140,-

út 24. 9. 19:00 Můj bá ječný rozvod Agentura  Ja n Ba l zer 150 mi n. 350, 320,-

čt 26. 9. 19:00 Dá ma  na  kol e jích Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 105 mi n. 200, 140,-

pá 27. 9. 16:00 Ta nec na  konci  l é ta s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 ,-

s o 28. 9. 17:00 Ha ba ďůra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 145 mi n. 200, 140,-

ne 29. 9. 15:00 Pohá dky z pa řezové  cha l oupky s k. D Di va dl o Scé na 60 mi n. 70,-

ne 15. 9. 19:00 Ca vewoma n - náhradní termín za 27. 6. pořá dá  Poi nt s .r.o. 90 mi n. 390,-

s t 18. 9. 19:00 Číňa ni s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 130,-

čt 19. 9. 19:00 Spl a š ené  nůžky s k. E Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130,-

po 23. 9. 17:00 Spl a š ené  nůžky s k. KMD 1 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130,-
s t 25. 9. 17:00 Spl a š ené  nůžky s k. KMD 2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130,-

po 30. 9. 8:30 Pohá dky z pa řezové  cha l oupky Di va dl o Scé na 60 mi n. 50,-
po 30. 9. 10:30 Pohádky z pařezové chaloupky Divadlo Scéna 60 min. 50,-

st 18. 9. 19:00 Muži z Hauzu 200,-

s o 21. 9. 14:00 Ča rovná  díl na  kouze l ni ce  Hermíny Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90,-

pá 27. 9. 19:00 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 150,-Ka vá rna  U Nul té  hodi ny s  Tomá š em Bíl kem

D-KLUB

měsíční program - září 2019

MALÁ SCÉNA

VELKÁ SCÉNA

PRO ŠKOLY

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 Jaromír Nosek a Anna Fixová. Režie Milan Schejbal.



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.

Kavárna U Nulté hodiny s Tomášem Bílkem
Hostem Petra Bednáře tentokrát bude středoškolský profesor a šéf Malého svatohorského 
divadélka Gymnázia pod Svatou Horou Tomáš Bílek.

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.

Tanec na konci léta – Brian Friel
Mladý muž Michael vzpomíná na dětství, které strávil v chudé irské vesnici se svou matkou a jejím
čtyřmi sestrami. Jeho očima sledujeme úsměvné a dojemné osudy žen, velmi vitálních, statečných i
láskyplných,  ale  také  osamělých.  Jejich  život  je  ovlivňován  nejen  místem  „na  konci  světa“  a
předválečnou dobou, avšak i velmi odlišnými povahami každé z nich a událostmi, které příjemně i
krutě narušují jejich „obyčejný“ život: Sestry si pořídily rádio, které jim hraje k tanci; po letech se
vrací  z Afriky  jejich  bratr,  původně  katolický  misionář,  který  ale  prošel  velkou  osobnostní
proměnou. Za nejmladší ze sester, svobodnou matkou, zase tu a tam přijíždí na návštěvu vášnivý
tanečník a fantasta Gerry, otec malého Michaela. Každý z přítomných touží aspoň po kousku svého
štěstí a snaží se – leckdy přes velké překážky a oběti – za ním jít…
Celým příběhem prostupuje tanec – ať už jako výraz radosti, sblížení a dorozumění, rituál či jako 
symbol svobody a životadárné síly. Hrají L. Typlt, H. Lapčíková, A. Fixová, I. Krmíčková, E. Nejedlá, 
M. Timková,
 J. Vojta, V. Senič. Režie Petr Hruška.



Anotace hosté
Cavewoman
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní
one  man  show  Caveman  a  seznámit  se  s  hrdinkou  nového  představení  o  jeskynní  ženě
Cavewoman. Pobaví  Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy,  na to, co dělá muže
mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem
obou pohlaví.  “Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a
ženy, snažící  se žít  vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou
pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show
Caveman.  Příběh  se  však  tentokrát  odehrává  v  předvečer  svatby  hlavní  a  jediné  hrdinky
představení - Cavewoman. Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, kde s nimi v odlehčeném duchu
sdílí  své starosti,  pochybnosti  a pocity úzkosti pramenící  z obavy,  zda si vybrala toho pravého.
Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky,
nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování.  
Hraje Helena Lapčíková.

Můj báječný rozvod
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří  ne vlastní  vinou zůstali  sami.  Eliška Balzerová sama na
jevišti ve všech osmnácti rolích. Režie Jana Kališová.

Muži z Hauzu
Glosy ze života rodinné smečky prorostlé vyzrálým písničkářstvím. Libor Michvocík s Petrem 
Vašinou už spolu vystupují 11 let a znalci se shodují, že zrají jako víno. Časem prověřené duo, které
vás může jen překvapit.

Plný kapsy šutrů – Marie Jones
Co  to  udělá  se  dvěma  obyčejnými  chlapíky,  dostanou-li  se  náhle  do  světa  peněz  a  slávy?
Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská
filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi
členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva
herci Miroslav Vladyka a Radek Holub. Režie Jana Kališová.

Pohádky z pařezové chaloupky
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo
v  ní  bydlí?  Dva  roztomilí  mužíčkové.  Jeden  spíše  hubeňour.  Druhý  spíše  tlouštík.  Křemílek  a
Vochomůrka.  Radostně spolu hospodaří.  Společně prožívají  spoustu veselých a hravých příhod.
Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
6. 9. Balada pro banditu – Stodola v Podzámčí, letní scéna Borovany
19. 9. Hrdý Budžes – Divadlo Klatovy
22. 9. Maryša – Tylovo divadlo Rakovník
24. 9. Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
25. 9. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
28. 9. Hrdý Budžes – Divadlo U22 Praha-Uhříněves



30. 9. Válka Roseových – Divadlo na Šantovce Olomouc 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2019
Jak jsem vyhrál válku
Tanec na konci léta
Velký Gatsby
Maryša
Taneční hodiny
Hostina dravců

Maxipes Fík
Lakomec
Lenka Filipová
Hudbajky
Nezmaři
Proměna

Změna programu vyhrazena


