
st 5. 10. 19:00 Jentl sk. V Divadlo A. Dvořáka Příbram 130 min. 230, 170 Kč
čt 13. 10. 19:00 Jis tě, pane minis tře - 1. premiéra sk. P1, P2 Divadlo A. Dvořáka Příbram 230, 170 Kč
pá  14. 10. 19:00 Jis tě, pane minis tře - 2. premiéra sk. PP Divadlo A. Dvořáka  Příbram 230, 170 Kč

ne 16. 10. 17:30
Hudba je řeč andělů - harfa  Kataríny 
Ševčíkové foyer

koncert při  svíčkách 70 min. 190 Kč

po 17. 10. 19:00 Jméno Divadlo A. Dvořáka  Příbram 85 min. 230, 170 Kč

st 19. 10. 10:00 Jis tě, pane minis tře sk. G1, G2 Divadlo A. Dvořáka  Příbram 100 Kč

st 19. 10. 19:00 Vesna  a  Anička Slováčková koncert 350 Kč

čt 20. 10. 19:00 Maryša sk. R Divadlo A. Dvořáka  Příbram 115 min. 230, 170 Kč

pá  21. 10. 19:00 Podivný případ se psem Divadlo A. Dvořáka  Příbram 140 min. 230, 170 Kč

ne 23. 10. 15:00 Lotrando a  Zubejda sk. D Divadelní společnost Agáta, s .r.o. 90 Kč

út 25. 10. 19:00 Kutloch sk. NN Studio DVA divadlo 490, 450 Kč

so 1. 10. 15:00 Pohádky do kapsy Divadlo A. Dvořáka  Příbram 90 Kč

ne 2. 10. 19:00 Skorpios  na  obzoru - Podzim na  Malé scéně Divadlo Viola 350 Kč

út 4. 10. 19:00 Třicet devět s tupňů - derniéra Divadlo A. Dvořáka  Příbram 140 min. 160 Kč

čt 6. 10. 19:00 Druhá s trana kul i s Divadlo A. Dvořáka  Příbram 120 min. 160 Kč

út 18. 10. 17:00 Druhá s trana kul i s sk. KMD 1 Divadlo A. Dvořáka  Příbram 120 min. 160 Kč

st 19. 10. 17:00 Druhá s trana kul i s sk. KMD 2 Divadlo A. Dvořáka  Příbram 120 min. 160 Kč

čt 27. 10. 16:00 Zahraj to znovu, Same sk. S1, S2 Divadlo A. Dvořáka  Příbram 110 min. 100 Kč

po 31. 10. 19:00 Ivo Jahelka koncert 80 min. 210 Kč

po 24. 10. 8:30 Lotrando a  Zubejda Divadelní společnost Agáta, s .r.o. 70 Kč
po 24. 10. 10:30 Lotrando a  Zubejda Divadelní společnost Agáta, s .r.o. 70 Kč

po 31. 10. 10:00 Pohádky do kapsy Divadlo A. Dvořáka  Příbram 70 Kč

so 15. 10. 15:00 Karneval  pro děti Divadlo A. Dvořáka  Příbram

pá 28. 10. 19:00 Taneční prodloužená Pořádá  Dohnal  Dancing

st 12. 10. 19:00 Kavárna U Nulté hodiny s  Ji řím Holoubkem Divadlo A. Dvořáka  Příbram 210 Kč

st 26. 10. 19:00 Pohoda Blues koncert 100 Kč
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Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Druhá strana kulis – Florian Zeller
Zdánlivě  banální  epizoda  ze života  Daniela  a Isabelle,  manželského  páru,  který zve  na večeři  svého
dlouholetého kamaráda Patricka a jeho novou, krásnou a mnohem mladší přítelkyni Emmu. Je, anebo není
to dobrý nápad,  když Patrickova bývalá  žena byla tak milá a dobrá přítelkyně? Všechno se komplikuje,
ale někdo je  přece  jen  ve výhodě:  diváci.  Všichni  v hledišti  uslyší  nejen  to,  co  budou  zúčastnění  říkat,
ale i vše, co se odehrává v jejich hlavách a srdcích. Příběh, který mohla prožít řada z nás, se stává brilantní
komedií  o bilancování,  životní  krizi  a zamyšlením nad otázkou,  zda vůbec někdy jsme skutečně upřímní.
Česká premiéra. Hrají V. Rašilov, H. Lapčíková, M. Dusbaba a E. Nejedlá. Režie Mikoláš Tyc.

Jentl - Leah Napolin a Isaac Bashevis Singer
V dobách, kdy svět vzdělanosti náležel pouze mužům, žila židovská dívka jménem Jentl… Vzbouřila se proti
tradicím a očekáváním rodiny a šla si za svým snem po vzdělání a životem podle svých představ. Přitom ale
neopustila ani svou víru, ani rituály, zkrátka se stala chlapcem…
Hrají A. Fixová, M. Timková, M. Holzknecht, E. Nejedlá, H. Karochová, L. Valenová, M. Dusbaba, L. Typlt, 
V. Rašilov a K. Grygar. Režie Lukáš Pečenka.

Jistě, pane ministře - Antony Jay, Jonathan Lynn, Kristina Žantovská
Dlouholetý opoziční politik Hacker získává po volbách jedno z ministerstev a s nejlepší vůlí se snaží vymést
odsud  přebujelou  byrokratickou  administrativu.  Stálý  tajemník  ministerstva,  Sir  Appleby,  absolutně
neúnavný  profesionál,  má  však  také  svůj  trvalý  záměr:  koncentrovat  moc  v rukou  státní  správy  a
vyšachovat ministra ze hry. Vychází z předpokladu, že ani šéf, ani veřejnost by nikdy neměli vědět víc, než
je  třeba.  Jak  může  nevyhlášený  souboj  těch  dvou  dopadnout?  Divadelní  verze  kultovního  britského
televizního seriálu. Verze o desítky let mladší  a proto ostřejší,  sofistikovanější,  současná.  Ač v  britském
prostředí,  situace,  postavy  i  vztahy  mezi  politiky  jsou  natolik  typické,  že  českému  divákovi  snadno
připomenou domácí realitu…Hrají P. Florián, J. Konečný, R. Tyleček, L. Typlt, L. Valenová, H. Karochová,
J. Someš, K. Grygar, M. Holzknecht, z filmové dotáčky P. Bednář. Režie Milan Schejbal.

Jméno - Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière 
Chytrá, krutá i dojemná komedie o tom, co všechno může způsobit jediné slovo. Jméno pro dítě, které se
ještě nenarodilo.  Rodina a přátelé  mají  strávit  příjemný večer,  ale  když  Vincent,  úspěšný čtyřicátník  a
budoucí otec, vysloví to jméno, vyvolá odpor a zděšení. Poklidná večeře se mění ve směšně bláznivou, i
když drsnou přestřelku názorů. Co všechno se skrývá v rodinné historii? O jak překvapivých vztazích, jež
měly zůstat tajemstvím, se dozvíme? Když kostlivci vylezou ze skříní, reaguje někdo hystericky, někomu
nezbývá než se s krutou pravdou smířit a někdo se královsky baví! Hrají L. Valenová, M. Dusbaba, K. Grygar,
J. Konečný a M. Timková. Režie Adam Doležal.

Kavárna U Nulté hodiny s Jiřím Holoubkem
Hostem  Petra  Bednáře  bude  Jiří  Holoubek,  zpěvák,  kytarista,  rozhlasový  moderátor  a  dlouholetý  člen
Spirituál kvintetu, vedoucí Spirituál kvartetu.

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/E. Nejedlá, D. Krchňavý, E. Miláčková, K. Fixová, H. Vondrušková, 
M. Dusbaba. Režie Milan Schejbal.



Podivný případ se psem - Simon Stephens podle románu Marka Haddona
Neobyčejně  přitažlivý  příběh  patnáctiletého  Christophera,  který v noci  na zahradě  objeví  zabitého  psa.
Coby velký obdivovatel  Sherlocka Holmese se rozhodne vést detektivní  pátrání.  Chlapec je neobyčejně
nadaný, mimořádně vyniká v počtech, ale v každodenním světě je ztracený, k cizím lidem nedůvěřivý. Díky
vyšetřování  se  ale Christopher  vydává  na dobrodružnou  cestu,  která  obrátí  jeho  svět  vzhůru  nohama.
Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny. Hrají K. Grygar, L. Valenová, V. Rašilov, 
K. Fixová, H. Lapčíková, A. Fixová, L. Typlt, P. Florián, J. Someš, M. Timková, Z. Dočekal a A. Šmídová.
Režie Petr Hruška.

Pohádky do kapsy – Luděk Horký
Vezměte svoje děti do divadla! Nejkrásnější české pohádky ve hravém a vtipném podání s písničkami potěší
i  pobaví  předškoláčky  i  celé  rodiny.  Přijďte  s  našimi  nejmladšími  fanoušky  na  setkání  s  Karkulkou,
Perníkovou  chaloupkou,  Princeznou  na  hrášku,  Budulínkem  i  se  zvířátky,  která  přemohla  loupežníky.
Prožijeme společně vzácné příběhy o přátelství a lásce, o statečnosti i obyčejných lidských slabostech, kde
dobro nakonec vždycky zvítězí. Hrají E. Nejedlá, M. Timková, L. Valenová, K. Grygar, M. Holzknecht.
Režie Luděk Horký, Lucie Valenová.

Třicet devět stupňů - Patrick Barlow 
Groteskní parodie klasické špionážní detektivky. Hlavní hrdina, britský světoběžník Hannay, se podivnou
shodou  okolností  dostane  do  prekérní  situace  –  v  jeho  bytě  dojde  k  vraždě  a  on  se  stane  hlavním
podezřelým. Samozřejmě se snaží uniknout, ale hlavně nalézt a usvědčit pravé viníky. Hraje o čas, musí
překonat  klasická protivenství  akčních hrdinů.  Prchá po střeše jedoucího vlaku,  hrozí  mu nebezpečí  ze
strany podplacených politiků i bojácných domorodců, láme srdce žen, prostě zažije vše, co k tomuto žánru
patří. Nakonec se mu podaří probojovat se až ke šťastnému konci. Pravda a láska vítězí. Hrají J. Konečný, A.
Fixová, M Dusbaba a K. Grygar. Režie Kateřina Baranowska.

Zahraj to znovu, Same - Woody Allen
Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. Ale protože
jde  o typicky  allenovského  hrdinu,  to  jest  neurotického  filmového  kritika,  není  to  dohazování  právě
snadné… Nežijí ideální ženy jen ve světě fantazie? Hrají M. Holzknecht, E. Nejedlá, K. Grygar, M. Timková,
z filmové dotáčky O. Vetchý. Režie Milan Schejbal.

Anotace hosté
Hudba je řeč andělů
Katarína  Ševčíková patří  mezi  vyhledávané  harfistky nejen v  České republice  a  na Slovensku,  ale  svou
brilantní  hrou,  technickými  znalostmi  a  šarmem  okouzlila  nadšené  posluchače  královského  nástroje  i
v jiných zemích jako jsou Švýcarsko, Německo, Rakousko, Skandinávie, kde pravidelně vystupuje.

Ivo Jahelka
Zpívající právník Ivo Jahelka umí s humorem sobě vlastním zhudebnit příběhy ze soudních síní. Jeho písně
mají převážně veselé texty, najdeme mezi nimi ale i ty vážnější. Ivo Jahelka totiž nechce posluchače jenom
bavit, snaží se právní prostředí také popularizovat.

Kutloch aneb I muži mají své dny – Kristof Magnusson
Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v
krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá 
poslední výsadní práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského 
sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum. Schází se zde každou 
sobotu čtyři stateční muži schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět 
pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou 
tu opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před faktem, že svůj boj o důstojné místo 



ve společnosti už prohráli? Hrají Mojmír Maděrič / Bohumil Klepl, Václav Jílek / Kryštof Hádek, Michal 
Slaný, Filip Blažek / Roman Štabrňák. Režie Jan Jirků.

Lotrando a Zubejda
Muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda je určená pro děti od tří do dvanácti let. Pohádka je upravená do 
divadelního scénáře podle filmové pohádky Zdeňka Svěráka. Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro 
je vždy silnější než zlo. A když se chce, všechno jde. Pohádkový příběh Lotrando a Zubejda ukazuje dětem, 
jak býti dobrým a slušným člověkem.

Pohoda Blues
Stálice příbramské hudební scény.

Skorpios na obzoru - Isabelle Le Nouvel
Osudová chvíle,  kterou svět neviděl…  Winston Churchil  a Greta Garbo na jachtě miliardáře Aristotela
Onasise.  Výjimečné  setkání  dvou  výjimečných  osobností  20.  století  není  pokusem  o  historicky  věrný
dokument: je především zábavnou rozpravou o roli umění a krásy v našich životech, úvahou o ženách
 i mužích. Silná dramatická fikce ve stylu skvělé konverzační komedie. Hrají  Igor Bareš, Klára Cibulková,
Daniel Toman. Režie Radovan Lipus.

Vesna a Anička Slováčková
Společný koncert dívčí kapely Vesna a české zpěvačky a herečky Aničky Julie Slováčkové. Dívčí kapela Vesna
v minulosti získala nominaci na Ceny Anděl a zaujala také společným duetem s Vojtou Dykem. Anička Julie
Slováčková vydala své debutové CD teprve loni, ale už teď má na kontě Cenu Žebřík a také skvělé umístění
v anketě Český Slavík. Anička a zpěvačka Vesny, Patricie Fuxová, jsou spřízněné duše nejen hudebně, ale
také lidsky. Právě tyto zpěvačky spolupracovaly na Aniččině písňové tvorbě, a poprvé společně vystoupí na
jednom pódiu.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
3. 10. Soudné sestry – Městské divadlo ve Slaném
6. 10. Hrdý Budžes – KC Semilasso Brno
10. 10. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
15. 10. Limonádový Joe – Městské divadlo Kolín
20. 10. Hrdý Budžes – Městské divadlo Mariánské Lázně
22. 10. Limonádový Joe – Divadlo Palace

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2022
Jistě, pane ministře
Hrdý Budžes
Soudné sestry
Moje tango
Sněhová královna v ledovém království
Limonádový Joe
Čas pod psa
Peter Nagy
Jiří Vodička
Big Band hraje pro Charitu

Partička
Chleba s máslem
Volnost, rovnost, gastronomie
Zahraj to znovu, Same
Pohádky do kapsy
Commedia finita
Můj báječný rozvod
Cirk La Putyka – Runners
Splašené nůžky
Jentl

Změna programu vyhrazena


