
s t 9. 1. 19:00 Ca vema n Pořá dá  Poi nt  s .r.o. 350 Kč

po 14. 1. 19:00 Pa vel  Šporcl : Gi ps y Fi re Pořá dá  Agentura  Anda nte 550 Kč

čt 17. 1. 19:00 Ha na  a  Petr Ul rychovi  a  s kupi na  Ja vory be a t koncert 390 Kč

pá 18. 1. 19:00 Ve l ký Ga ts by s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 155 mi n. 200, 140 Kč

po 21. 1. 19:00
Pol i b te ti čku a neb Ni kdo není bez 
chyby s k. PP

Agentura  Ha rl ekýn 120 mi n. 290, 250 Kč

pá 25. 1. 19:00 Smím pros i t?... s k. N Či noherní s tudi o Bouře 350, 310 Kč

s o 26. 1. 20:00 Di va de l ní p l es Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 350, 300, 260 Kč

po 28. 1. 17:00 Ha ba ďůra s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 145 mi n. 200, 140 Kč

s t 30. 1. 19:00 Dá ma  na  kol e jích s k. E Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140 Kč

čt 31. 1. 19:00
Prokletí nefritového škorpióna            náhradní 
termín za 24. 10. 2018 - derniéra

s k. R 2018 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 135 mi n. 190, 130 Kč

s o 19. 1. 17:00 Vi nne tou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 130 Kč

po 21. 1. 19:00 Číňa ni Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 130 Kč
čt 24. 1. 19:00 Můj roma nti cký příbě h s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 130 Kč

út 29. 1. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 130 Kč

s t 16. 1. 10:00 Vi nne tou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 50 Kč

pá 11. 1. 19:00 Ma turi tní pl es  Gymná zi a  pod Sva tou Horu Pořádá Společnost přátel Gymnázia pod Sv. Horou v Příbrami z. s.

pá 18. 1. 19:00 Ma turi tní pl es  SPŠ a  VOŠ Příbra m Pořádá Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole a VOŠ Příbram.

s o 19. 1. 19:00 Ma turi tní pl es  OA a  VOŠ Příbra m Pořá dá  OA a  VOŠ Příbra m
s o 26. 1. 20:00 Di va de l ní p l es Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m

s o 12. 1. 19:00 Mega fon koncert 190 Kč

s t 23. 1. 19:00 Hedvá bnou s tezkou za  99 mi nut předná š ka 150 Kč

čt 24. 1. 19:00 Ka vá rna  U Nul té  hodi ny s  Roma nem Šta brňá kem Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 150 Kč

D-KLUB

ESTRÁDNÍ SÁL

měsíční program - leden 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.

Dáma na kolejích - Vratislav Blažek, Ladislav Rychman
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.

Divadelní ples
Roztančený sál s kapelou Pepeto a hostem Monikou Absolonovou, jazzové foyer, Los Trumberos 
v D-klubu, varhany trochu jinak, vystoupení skupiny Rico Tumbao a k tomu všemu ještě malé 
překvapení. Předprodej vstupenek od 1. 1. 2019. Možnost rezervace na www.divadlopribram.eu.

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 Romanem Štabrňákem
Hostem Petra Bednáře bude herec a kouzelník Roman Štabrňák.

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.

Prokletí nefritového škorpióna - Woody Allen
Komedie  podle  filmu  Woodyho  Allena,  který  si  také  sám  ve  své  režii  zahrál  hlavní  roli  –
vyšetřovatele pojistných podvodů C.W. Briggse. Přijďte se přesvědčit, co všechno Briggs vypátrá!
Pobavíte se inteligentním humorem s notnou dávkou ironie, tak jak je umí namíchat právě jen
Woody Allen. 
Hrají B. Klepl, A. Fixová, V. Senič, M. Dusbaba, E. Dohnalová, F. Müller a R. Štabrňák. Režie Milan
Schejbal.

Velký Gatsby - F. Scott Fitzgerald, Rebekka Kricheldorf
Adaptace  slavného  stejnojmenného  románu,  jehož  příběh  se  dočkal  několika  filmových  verzí,
např.  v hlavní roli s R. Redfordem (1974) a L. DiCapriem (2013). Příběh Nicka Carrawaye, který se
vydává do New Yorku, města, jež ve dvacátých letech minulého století ztělesňovalo americký sen,
uvolňující se morálku, populární jazz. Nick se postupně stane součástí světa mimořádně bohatých
lidí,  jejich  iluzí,  lásek  a zklamání.  A setká  se  s Gatsbym,  který se  topí  v penězích,  je  to  známý
pořadatel velkolepých večírků a přesto nešťastný smolař. Jeho hosté se skvěle baví, ale on spíše
sleduje protější břeh řeky, kde žije jeho bývalá velká láska Daisy. On byl kdysi chudý, a  proto vztah
skončil  –  dnes  má  peníze  a svět  mu  leží  u nohou.  Proč  by  nemohla  i Ona?  Stejně  jako
ve Fitzgeraldově románu hrají i divadelní postavy o všechno a musejí za to zaplatit. Hrají J. Nosek,
L. Zahradnická, M. Ligač, R. Štabrňák, Š. Opršálová, V. Senič, A. Fixová, 
E. Dohnalová/M. Timková a J. Nosek st. Režie Milan Schejbal. 

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
Caveman - Rob Becker  
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví. Hrají J. Holík/J. Slach.

Hana a Petr Ulrychovi a skupina Javory beat
Hana a Petr Ulrychovi jako protagonisté týmu Javory působí na naší hudební scéně už desítky let.
To, co zpívají a hrají, postupně vykrystalizovalo ve svébytný hudební žánr, který nazývají odborníci
"moravskou world music".  Ulrychovi  byli  prvními  průkopníky tvůrčího navazování  na moravský
folklor. Jejich písně v sobě nesou prvky lidové písně i bigbeatu, se kterým začínali. Jsou v nich i
názvuky Petrovy filmové a divadelní hudební tvorby. Spolu s mimořádnou pěveckou kvalitou Hany
nabízejí posluchačům vrcholnou fázi své originální hudební cesty.

Hedvábnou stezkou za 99 minut
Povídání Luboše Synka  o jeho putování po historické Hedvábné stezce. Pořad je doprovázen  
projekcí fotografií a byl oceněn cenou na festivalu Go Kamera Brno.

Megafon - acappella&rock - vokální kvartet     
Kombinace toho nejlepšího z rockového vícehlasu, acappella gospelu i elektroniky. 

Pavel Šporcl: Gipsy Fire
Nejúspěšnější  a nejžádanější  projekt Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou kapelou GIPSY WAY
ENSEMBLE. 

Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby - Simon Williams
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu v Londýně s pubertální dcerou Didi a se svým svérázným
otcem Gusem. Toho se marně snaží dostat do domova důchodců, nikde ho nechtějí. Nevěnuje se
pouze číslům, ale tajně píše milostný román, aby si přivydělal. Pod ženským pseudonymem zašle
text atraktivní vydavatelce Harrietě, která vydává pouze díla od žen. Ta se rozhodne s “úspěšnou
autorkou“ setkat a knihu ji vydat. Honorář je velice lákavý a Leonard musí tudíž něco příhodného
vymyslet. Bravůrně se tím rozehrává nespoutaný děj plný převleků, svěžího humoru i nezbytného
milostného  motivu.  Hrají  Jan  Čenský,  Miroslava  Pleštilová,  Pavel  Nový/Karel  Vlček,  Eliška
Jansová/Hana Marie Maroušková. Režie Jan Novák.

Smím prosit?... Gérard Bitton, Michel Munz
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit
balík peněz, pod podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a
zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější. Svižná
komedie s vtipnými dialogy. Hrají  Jan Révai,  Martin Polách/Igor Bareš, Robert Jašków, Kateřina
Janečková, Petr Pěknic/Karel Zima. Režie Jaromír Janeček.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH

  3. 1. Hrdý Budžes – Divadlo Oskara Nedbala Tábor



14. 1. Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
15. 1. Válka Roseových – Městské divadlo v Žatci
16. 1. Hrdý Budžes – Městské divadlo Mladá Boleslav
17. 1. Obsluhoval jsem anglického krále – Vrchlického divadlo Louny
22. 1. Balada pro banditu – Krušnohorské divadlo Teplice
23. 1. Můj romantický příběh – Východočeské divadlo Pardubice
24. 1. Hrdý Budžes – Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
29. 1. Hrdý Budžes – Masarykovo divadlo Jičín

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2019

Dáma na kolejích
Balada pro banditu
Princezna ze mlejna
Maryša
A pak už tam nezbyl ani jeden
Číňani
Jakub Smolík
Jak jsem vyhrál válku
David Koller: Acoustic Tour 2019
Pane Bůh, tady Anna
Můj romantický příběh

Změna programu vyhrazena


