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VZNIKU REPUBLIKY
1918–2018

12. 9. Jan Palach
19:00, kino
Film zachycuje posledních několik měsíců života Jana Palacha, který se
upálil na protest proti sovětské invazi a následné národní odevzdanosti.
30. 9. | Obsluhoval jsem anglického krále
17:00, velká scéna Divadla A. Dvořáka, divadelní inscenace
Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým snem.
Prochází učňovským obdobím v časech první republiky, zažívá dramata
druhé světové války a svůj život uzavírá v nelehkých časech budování
socialismu v Čechách.
30. 9. | Písničky českých autorů
20:30, D-klub
Los Trumberos a další členové uměleckého souboru hrají písničky
českých autorů. Od Karla Hašlera, přes Osvobozené divadlo k Semaforu, až ke Karlu Krylovi.
13. 10. | Příbram prvorepubliková
13:00, důl Anna
Komentovaná vycházka zakončená lidovou zábavou v Sokolovně.
Kapela Cirkus Hulata, cvičenci Sokola Příbram, dramatické vstupy,
dobové tiskoviny.
17. 10. | Kavárna U Nulté hodiny
19:00, D-klub
Četnické povídání s Tomášem Töpferem.
18. 10. | Maryša
19:00, velká scéna Divadla A. Dvořáka, premiéra divadelní hry
Nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří
Mrštíků. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence,
rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela.
23. 10. | Koncert Evy Urbanové a Moravského klavírního tria
19:00, velká scéna Divadla A. Dvořáka

Změna programu vyhrazena

23. 10. | Dějiny české hudby – koncert k výročí republiky
18:00, Galerie Františka Drtikola Příbram
Česká duchovní a lidová hudba v proměnách času v podání souboru
Chairé Příbram a sboru Codex Temporis.
24. 10. | 100 let republiky
Kladení věnců
10:00, památník u Zámečku-Ernestina
Sázení pamětní lípy
10:45, park Zátiší
Kladení věnců
11:45, památník na náměstí J. A. Alise
Zažijte to znovu
11:00-18:00, náměstí T. G. Masaryka
Unikátní projekt, který návštěvníkům umožní vrátit se o 100 let zpět.
Varhanní koncert
19:00, Svatá Hora
Varhanní koncert za účasti varhaníků z Příbrami a partnerských měst
Freiberg a Ledro.

25. 10. | Střední Čechy během stavovského povstání a české války
17:00, vernisáž putovní výstavy s podtitulem „300 let cesty k republice“, Státní okresní archiv Příbram
Výstava je pořádána k výročí vzniku třicetileté války a pražské defenestrace z roku 1618.
27. 10. | Cimbálová muzika Grajcar
19:00, velká scéna Divadla A. Dvořáka
Cyklus ke 100. výročí vzniku Československé republiky „Země česká,
domov můj…“.
28. 10. | Oslavy 100. výročí vzniku republiky na Březových Horách
10:00, náměstí 17. listopadu, H. Kličky a J. A. Alise
Slavnostní průvod, který povede na náměstí Hynka Kličky, kde budou
položeny věnce k pomníku obětem 1. světové války. Součástí oslav bude
také zasazení pamětní lípy na náměstí J. A. Alise.
28. 10. | TGM Osvoboditel
16:00, kino
Život a osudy ﬁlozofa, politika a prvního prezidenta Československé
republiky v dokumentárním ﬁlmu režisérky Věry Chytilové.
31. 10. | Za starých dobrých časů
19:00, malá scéna Divadla A. Dvořáka
Kabaretní pocta období první republiky se známými písničkami meziválečné éry, tancem a divadelními scénkami. Účinkuje soubor Divadla
A. Dvořáka Příbram.
říjen | Hvězdy stříbrného plátna
foyer velké scény Divadla A. Dvořáka
Výstava přiblíží osudy hereckých osobností divadla a ﬁlmu období první
republiky: V. Buriana, A. Ondrákové, L. Baarové, N. Gollové, V. Ferbasové,
Z. Kabátové, J. Marvana, H. Haase, O. Nového a mnoha dalších. Vystaveny
budou osobní předměty slavných herců, divadelní programy, dobové
oblečení a doplňky, ﬁlmové plakáty a další předměty z oblasti kinematograﬁe a ﬁlmového průmyslu.
2. 1. – 28. 12. 2018 | Stálé výstavy Hornického muzea Příbram
v Památníku Vojna Lešetice
Ani gram uranu okupantům
Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami,
zaměřených na srpnovou okupaci, která se stala významným mezníkem
ve 100leté historii naší republiky.
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Unikátní písemné dokumenty a fotograﬁe představující životní osudy
hrdinů, kteří se během uplynulých 100 let aktivním způsobem podíleli na
boji proti totalitním režimům, za svobodu naší země.
Kresby z vězení
Výběr z graﬁckého díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy.
Originály těchto děl vznikly během vazby z politických důvodů v souvislosti s činností Charty 77 ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979–1981.
Skautská lilie za ostnatým drátem
Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době nacistické
okupace i komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka,
který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás.
Poslední bitva 2. světové války v Evropě na Příbramsku
Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války na Příbramsku, kdy
zde došlo z vojenského i historického hlediska k událostem, které se
nesmazatelně zapsaly do válečných dějin Evropy.

