
ne 1. 12. 10:00 Vá noční s how dě tí ze  Sportkl ubu Oxygen Pořádá Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s. 90 mi n. 
ne 1. 12. 15:00 Čtyřl ís tek a  Ta l i s ma n Moci s k. D Di va dl o D5 60 mi n. 70 ,-

po 2. 12. 19:00 Bi g Ba nd hra je  pro Cha ri tu Pořá dá  Fa rní cha ri ta  Příbra m 120 mi n. 350,-

út 3. 12. 19:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku za dá no pro Nemocni ci  Příbra m 130 mi n.

ne 8. 12. 17:00 Adventní koncert Pořá dá  ZUŠ Příbra m I , ná m. T.G.M 155120 mi n. 50,-

čt 12. 12. 19:00 Soudné  s es try - premi éra s k. P1, P2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200. 140,-

ne 15. 12. 11:00 O s ta tečném ková ři  Mi ke š ovi      Vánoce v divadle Di va dl o Za 2 60 mi n . 80 ,-

ne 15. 12. 14:00 O s ta tečném ková ři  Mi ke š ovi       Vánoce v divadle Di va dl o Za 2 60 mi n. 80,-
po 16. 12. 19:00 Tříkrá l ové  Vá noce  s  Gi ne vrou a  je jími  hos ty Pořá dá  Gi nevra  mus i c, z.s . 150 mi n. 240, 200,-

út 17. 12. 19:00 Tříkrá l ové  Vá noce  s  Gi ne vrou a  je jími  hos ty Pořá dá  Gi nevra  mus i c, z.s . 150 mi n. 240, 200,-

s t 18. 12. 19:00 Tříkrá l ové  Vá noce  s  Gi ne vrou a  je jími  hos ty Pořá dá  Gi nevra  mus i c, z.s . 150 mi n. 240, 200,-
čt 19. 12. 16:30 Vá noční koncert ZŠ 28. října  Pořá dá  ZŠ 28. října , Příbra m VII 90 mi n.

pá 20. 12. 19:00 Čes ká  mš e vá noční Pořá dá  Příbra ms ká  fi l ha rmoni e, z.s . 120 mi n. 180, 150,-

ne 22. 12. 19:00 Vá noční koncert Příbra ms kého Bi g Ba ndu Pořá dá  Příbra ms ký Bi g Ba nd, z.s . 120 mi n. 220, 200,-

po 23. 12. 19:00 Vá noční koncert Příbra ms kého Bi g Ba ndu Pořá dá  Příbra ms ký Bi g Ba nd, z.s . 120 mi n. 220, 200,-

pá 27. 12. 10:00 Soudné  s es try s k. G Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90,-

pá 27. 12. 19:00 Soudné  s es try s k. PP Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140,-

s o 28. 12. 19:00 Soudné  s es try s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140,-

ne 29. 12. 16:00 Hos ti na  dra vců s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 140 mi n. 90,-

út 31. 12. 18:00 Ha ba ďůra  - derni éra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 145 mi n. 200, 140,-

s t 4. 12. 19:00 Spl a š ené  nůžky Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130,-

čt 5. 12. 17:00 Mi kul á š s ká  na díl ka Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 ,-

ne 15. 12. 12:00 Pohá dka  o Ka čence  a  Ra rá š kovi   Vánoce v divadle Di va dl o Lá ryfá ry 60 mi n. 80,-

ne 15. 12. 15:00 Pohá dka  o Ka čence  a  Ra rá š kovi   Vánoce v divadle Di va dl o Lá ryfá ry 60 mi n. 80 ,-

po 16. 12. 19:00 Spl a š ené  nůžky Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130,-
po 30. 12. 19:00 Nový ži vot Pořá dá  Di va dl o Za  vodou Čenkov 120 mi n. 90,-

út 31. 12. 15:00 Vi nnetou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 130,-

po 2. 12. 8:30 Čtyřl ís tek a  Ta l i s ma n Moci Di va dl o D5 60 mi n. 50,-
po 2. 12. 10:30 Čtyřl ís tek a  Ta l i s ma n Moci Di va dl o D5 60 mi n. 50,-

pá 6. 12. 16:00 Čerti  z Ra kous ka Pořádá M. Novotný 150,-

čt 19. 12. 19:00 Honza  Nedvěd s  doprovodem koncert 300, 350,-

pá 6. 12. 19:00 Los Trumberos koncert 150,-

so 7. 12. 19:00 Kavárna U Nulté hodiny s A. Dallasem Divadlo A. Dvořáka Příbram 150,-
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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.

Hostina dravců - Vahé Katcha, Julien Sibre
Sofie slaví narozeniny a sedm blízkých jí přichází popřát a užít si pěkný večer. Všechno probíhá dokonale, ale jen do
okamžiku, kdy se z ulice ozve střelba, a na dlažbě zůstanou ležet dvě těla německých vojáků. Je válka. Francie roku
1942. Z každého bytu v domě, před nímž se vražda stala,  bere gestapo dva lidi  jako rukojmí.  Sofie a její  přátelé
dostanou  zázrakem právo  vybrat  dva,  kteří  se  obětují  pro  ostatní.  Je  ta  možnost  volby  ale  výhodou? Oslava  se
najednou stává drsnou hrou o život, hostinou dravců. Skutečné povahy jednotlivých postav se nemilosrdně odkrývají.
Jak to dopadne? Nechte se strhnout příběhem, který byste 
ve skutečnosti nikdy nechtěli prožít! Režie Martin Vokoun.

Jak jsem vyhrál válku - Patrick Ryan, Milan Schejbal, Hynek Bouček
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 A. Dalasem
Hostem Petra Bednáře bude hudebník a cestovatel Alexandros Dalas.

Mikulášská nadílka
Po promítání pásma krátkých pohádek předá Mikuláš dětem nadílku od jejich rodičů.

Soudné sestry - Terry Pratchett 
Příhody ze Zeměplochy se vracejí v té nejvíc nejlegračnější fantasy! Tentokrát jde o korunu – kdo chce zkázu království
a kdo je skutečným Králem!? Příběh je chytrou a vtipnou variací na slavného Shakespearova Macbetha, ale připomene
vám i české pohádky. Vévoda a vévodkyně usilují o trůn, vypadá to zle, napětí stoupá… A tehdy se do příběhu vloží trio
soudných sester, čarodějnic, aby za pomoci herecké tlupy, šaška a ducha zavražděného krále dobro mohlo zvítězit!!! A
nebyl by to Terry Pratchett, aby se v příběhu neobjevily zcela překvapivé okolnosti, humor, láska, dojetí a nakonec i
překvapivé rozuzlení. V inscenaci pro celou rodinu nebudou chybět ani kouzla a čáry! Hrají H. Karochová, K. Fixová, E.
Nejedlá a další. Režie Milan Schejbal.

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.



Anotace hosté
Adventní koncert
Slavnostní koncert žáků Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155. Vystoupí sólisté, komorní 
soubory, pěvecký sbor a žáci literárně-dramatického oboru.
Big Band hraje pro Charitu
Srdečně  Vás  zveme  na  benefiční  koncert  na  podporu  terénních  služeb  Charity  Příbram.  Přijďte  si  poslechnout
Příbramský Big Band vedený Karlem Šperkem spolu se sólisty Jitkou Zelenkovou, Ester Kubátovou a Barborou Tellinger,
kterou bude doprovázet pianista John Fresk. Koncert bude zaměřen na swingové a vokální provedení písní s adventní a
vánoční tématikou současných českých i světových autorů. Koncertem bude provázet Ing. Aleš Benda. Celý výtěžek
koncertu bude příspěvkem na veřejnou sbírku podpora sociálních a zdravotních služeb Charity Příbram. Nemůžete-li se
koncertu zúčastnit, ale přejete si nás podpořit, můžete zaslat příspěvek na konto: 30015-520131389/0800. Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat!

Čerti z Rakouska
Český čert už na zlobivé děti nestačí, tak si na pomoc zavolal posilu z Rakouska! Dorazí hned několik čertů, které znáte 
z Rakouských průvodů, a potrestají hříšníky za jejich činy!

Česká mše vánoční
Na letošním tradičním vánočním koncertu Příbramské filharmonie a Vepřekova smíšeného sboru kromě České mše
vánoční "Hej, Mistře!" J. J. Ryby také uslyšíte: Kvintet B dur od F. Danziho a skladbu K. Steckera: Koleda.

Čtyřlístek a Talisman Moci
Tentokrát se čtveřice nerozlučných kamarádů – dobrosrdečná a důvtipná hospodyňka Fifinka, trochu roztržitý, ovšem
geniální vynálezce profesor Myšpulín, často ustrašený, ale oddaný kamarád a vtipálek Pinďa a samozřejmě tak trochu
nemotorný  silák  Bobík,  který  spolu  s  Pinďou  neustále  vymýšlí  jednu  lotrovinu  za  druhou,  vydává  za  bájným
Talismanem  Moci,  který  umí  ovládat  vše  živé!  Aby  ho  naši  čtyři  přátelé  získali,  musí  se  vypravit  do  dalekých
himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel,
který si na kouzelný talisman dělá také zálusk. 
Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-hula nebo jestli
potkají popleteného domorodého šamana anebo jestli..., ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši další úžasnou
pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček.

Honza Nedvěd s doprovodem
Honza Nedvěd se, po téměř dvouleté přestávce, vrací na pódium! Nejznámějšího českého folkového a trampského
písničkáře jistě netřeba představovat, vždyť jeho písně se učí i děti ve školách z čítanek. Letos oslaví Honza 50 let na
pódiu. Hrál různé žánry v různých formacích, než se ustálil ve své typické písničkářské poloze, kterou znají snad všichni.
Za tu dobu vydal přes 20 desek. Hosté Jindra Koníř a Pavel Helan.

O statečném kováři Mikešovi 
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se
rozhodnou najít  dvě královské dcery,  které už měsíce nikdo nespatřil.  Pokud se jim to má podařit,  budou muset
překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se určitě nebudete! Mikeš s
Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k
tomu nedají čas!

Pohádka o Kačence a Raráškovi
Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi Vás provede celým rokem. Během jedné hodiny
děti zábavnou formou prožijí všechna roční období – jaro, léto, podzim, zimu. Připomenou si lidové zvyky, svátky,
tradice, písně i říkadla, která se u nás tradují již celá století. Děti můžou společně s Raráškem čarovat a prožívat tak
veselý příběh o lásce Kuby a Kačenky. Pojďme tedy spolu oslavit vítání jara, velikonoce, žně, jarmark, sv. Mikuláše, sv.
Lucii a dokonce i Štědrý den.

Nový život



Den 13. prosince na nádraží v Kňourech nezačíná pěkně, výpravčí Marie rozlámala poslední koště při zametání sněhu a
výpravčí Bedřich si klidně odjel na kyčlíčky, takže Marie bude muset trčet na nádraží do oběda. Bedřichův syn Marek
podlehl módním trendům a tak budou mít doma zase jednou veselo. Do toho stále sněží a fouká od rybníka. Snad jen
slibně se rozvíjející obchodování s prádelní šňůrou může Marii a drážní pracovnici Boženě zvednout náladu. Dostane
Božena ze skladu alespoň jedno hrablo? Bude dostatek prádelní šňůry? Je policejní pes Ťapka taky divnej? Proč má
hrobník  Malina rád Marii?  Nový  život  je  pokračováním Bedřicha  Hrozného,  ovšem znalost  prvního  dílu  není  pro
sledování druhého dílu nutná.

Tříkrálové Vánoce s Ginevrou a jejími hosty
Vedle tradičního ,,Bohoušova dívadla" s principálem Bohoušem Svobodou se Tříkrálové představí dětský pěvecký sbor
"Voci Bianche" (v přeneseném slova smyslu "čisté hlasy").  Byl  založen v říjnu roku 2015 v souvislosti  s otevřením
oddělení sólového zpěvu při ZUŠ Březnice. Přestože existuje relativně krátkou dobu, má za sebou již hodně úspěšných
koncertů a vystoupení, na kterých má nemalou zásluhu sbormistryně paní Květa Ciznerová. Jako každý rok nebude
chybět překvapení. 

Vánoční koncert Příbramského Big Bandu 
Vážení a milí příznivci dobré muziky. Příbramský Big Band Vám i letos nabídne nový  program se skvělými hosty. Aleš
Benda  uvede  zpěváky:  Davida  Uličníka,  Kateřinu  Tošnarovou,  Ester  Kubátovou  a  dětský  sbor  ZUŠ  v  Příbrami  
"Canzonetta", pod vedením sbormistryně Jaroslavy Kunické - Halamové. Moc se na Vás těšíme. Za Příbramský Big
Band - dirigent, Karel Šperk.

Vánoční koncert ZŠ 28. října 1, Příbram
Slavnostní koncert žáků Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155. Vystoupí sólisté, komorní 
soubory, pěvecký sbor a žáci literárně-dramatického oboru. 

Vánoční show dětí ze Sportklubu Oxygen
Nedělní dopoledne bude závěrečnou tečkou za závodní sezónou 2019. Můžete se těšit na vystoupení nejmladších dětí
od 3let, na závodní sestavy fitness step aerobiku a sportovního aerobiku i na vystoupení dětí, které v Oxygenu cvičí jen
pro radost.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
2. 12. Jak jsem vyhrál válku – Městské divadlo Žďár nad Sázavou
3. 12. Hrdý Budžes – KC Semilasso Brno
5. 12. Maryša – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
8. 12. Hrdý Budžes – DK Stochov
11. 12. Splašené nůžky – Divadlo Horní Počernice
17. 12. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
18. 12. Habaďůra – Divadlo Fráni Šrámka Písek
19. 12. Válka Roseových – Kulturní dům Hlučín
30. 12. Soudné sestry – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2020
Caveman
Scény z manželského života
Zlatovláska
Soudné sestry
Hostina dravců
Cavewoman
Divadelní ples
Laura a její tygři
Vinnetou
Splašené nůžky



Změna programu vyhrazena


