




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 - 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.

Chleba s máslem  - Gabriel Barylli 
Komorní  komedie,  tentokrát  pro  tři  muže.  Architekt  Martin  a  herec Stefan konečně  našli  po svých  neúspěšných
partnerských vztazích řešení: bydlet spolu a rozdělit si domácí práce. Klape jim to. Dokonce společně chystají oslavu
narozenin pro kamaráda Petera a jeho ženu. Něco se ale zvrtne a z domácnosti dvou mužů je najednou domov pro tři.
Zpočátku to vypadá jako ideál. Až do chvíle, kdy se jeden z nich opět zamiluje… Stane se zrádcem mužské komunity?
Byla to dosud pohoda, nebo z nouze ctnost? Muži,  stejně jako ženy, mají  občas chuť dumat nad láskou, životem,
mluvit  o osobních touhách i  zklamáních. Moudrost  těchto tří  „expertů“ je ovšem zabalena do vtipných dialogů a
situací.
Režie Hana Marvanová.

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.

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.

Špinavý obchod - Robin Hawdon 
Bláznivá komedie, ve které se od samého začátku vrší svízelné situace jedna na druhou.  Dvě krásné tanečnice Mandy
a Tania z londýnského nočního klubu se dostaly do potíží. Je v tom nová láska, jsou v tom špinavé peníze a řetězec
nedorozumění. Velký šéf klubu Mack však nesmí zjistit nic. „Svoje“ děvčata i peníze si přísně hlídá a má na to drsné
kumpány. Ale protože jsme v komedii, každá situace má svůj nečekaný komický zvrat. Ženy jsou krásné a chytré a na
své straně mají  ty správné hochy,  co se nebojí  nasadit  život,  i  kdyby se kvůli  tomu měli  převléct  za… Nechte se
překvapit! Hrají E. Nejedlá, K. Grygar, P. Florián, L. Valenová, V. Senič, P. Bednář a R. Tyleček. 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, L. Valenová, E. Nejedlá, M. Timková, J.
Vojta a V. Senič. Režie Petr Hruška.

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.  Ačkoliv v příběhu vedle opravdového hlavního hrdiny vystupuje značná řada dalších postav,
uvidíte sami, jak šikovné herce máme v souboru – zvládnou to pouze ve třech. Režie Kateřina Baranowska.

Válka Roseových – Warren Adler
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. 
Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám. Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového 
řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí 
zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Její předlohou je 
americký román slavného W. Adlera. Podle něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film. Hrají M. 
Dlouhý, K. Lojdová, L. Král, R. Štabrňák, P. Florián. Režie Ondřej Sokol.

Anotace hosté

4TET
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako
verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý
projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální
výkony,  nepřehlédnutelný  design  kostýmů Marie  Markové  a  Jana Boušky,  překvapivě  originální  pojetí  aranžmá a
neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až "taneční" výkony některých aktérů na jevišti. To vše
rozhodně  nenechá  nikoho  chladným  a  odměnou  jsou  jim  vždy  vyprodané  koncerty  s  neopakovatelnou
atmosférou.4TET: tenor - David Uličník, baritone 1- Jiří Korn, baritone 2 - Jiří Škorpík, bass - Dušan Kollár.

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, hlavním hostem bude Ondřej Ruml. 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!

Čas pod psa - Briggite Buc
Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně
se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach
z osamocení, své touhy i sny. Energická manažerka, svobodná matka, tajemná intelektuálka…Vtipné situace se střídají
s dramatickými, svět venku se ozývá pomocí mobilů a SMS zpráv. Počasí se nelepší, dokonce i sněží, slaví se fiktivní
narozeniny, na řadu přichází šampaňské i koňak. Alkohol i jointy pomohou získat nadhled nad skutečností, nový smysl
získávají právě prožívané zpovědi. V uvolnění ženy tančí i zpívají, užívají si nabyté svobody. A dokonce jsou přinuceny
prožít společně v uzamčeném podniku noc. Tím, který děj posunuje, hodnotí i zamotává, je postava číšníka, který na



základě prožitého, ženy nemá rád. Ráno se všichni rozcházejí žít další dny, snad s  lepším poznáním sebe sama i se
vstřícnějším vztahem k druhým. Hrají Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Pavel Nečas/Karel Zima. Režie
Jakub Nvota.

Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band
Jedna z největších hvězd české populární hudby, držitelka Diamantové desky Supraphonu a devítinásobná Zlatá slavice
Hana Zagorová opět vystoupí se svým dlouholetým kolegou Petrem Rezkem, s nímž natočila řadu duetů jako např. 
Duhová víla, Ta pusa je tvá, Dotazník či Vánoční tajemství. Na koncertu je bude doprovázet skupina Boom! Band Jiřího 
Dvořáka. Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.

Kabaret proti nám!
Neotřesitelně zábavný kabaret plný rozverných písní, humorných skečů a poezie. A navíc dvojice moderátorů, která
prostě zařídí, že se budete náležitě bavit. Víc nezabaví ani severočeský exekutor! Hrají Jan Duchek, Lukáš Habanec,
Klára Šidlová, Kateřina Fafílková, Zdeněk Melín, Adam Caha, Jiří Vedral, Petr Mikulka.
Kollárovci
Srdečně Vás zveme na jedinečné koncerty oblíbené slovenské kapely Kollárovci! Hudebně zábavná show, v níž 
vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy zažít fantastickou atmosféru s kapelou 
Kollárovci!

Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci
Michal  si  občas  myslí,  že  už  je  moc  velký  na  to,  aby  si  hrál  s  dětmi.  Jeho  "plyšáci",  největší  mazlíčci,  ho ale  v
představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. Michal v Mazlíčcích
představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Během
představení se s Michalem přenesou na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají představitele těch
nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exotických zvířecích přátel. 

Lotrando a Zubejda
Muzikálová pohádka 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.

Madame Rubinstein - John Misto
Tragikomický  příběh  královny  kosmetického  impéria  Heleny  Rubinstein  a  její  největší  rivalky  Elizabeth  Arden.
Sebestředná, ješitná a cynická, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talentem pro obchod se vypracovala v jednu z
nejbohatších žen světa. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu.
Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame. Hrají  Dana Syslová, Milena Steinmasslová a Jiří Hána. Režie Petr
Svojtka.

Mami, už tam budem?
Převeze  maminka  děti  svými  pohádkami  o  patníku,  stěračích  a  volantu,  aby  vydrželi  cestu  až  do  cíle?  Autorská
inscenace inspirovaná cestováním a s ním spojenou častou,  možná nejčastější  otázkou, která nepochybně padne,
jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete…

Neighbours Jazz Quartet – torzo kapely Jazz Faces
Torzo kapely Jazz Faces zahraje poprvé v prostorách Divadla A. Dvořáka Příbram. Přijďte si užít večer zahalený nejen v 
rouškách, ale hlavně v krásné atmosféře divadla a  příjemných tónů této kapely.

Partička
Divácky oblíbená improvizační show známého televizního pořadu Partička, kde je zábava tak hustá, že by se dala 
krájet. Účinkují Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Igor Chmela, Luděk Staněk, Marián Čurko.

Plnou parou - René Heinersdorff
Sauna  osamělého  luxusního  wellness  hotelu,  tajná  pracovní  a  milostná  schůzka,  touha  po  dítěti  a  potřeba
sponzorského  daru,  to  jsou  atraktivní  ingredience  pro  brilantní  komedii  plnou  záměn  a  zmatků,  která  ale  končí
laskavym smířením. Hrají Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolansky, Petra Horváthová/Alena Doláková, Richard
Trsťan. Režie Petr Svojtka.

Sněhová královna v ledovém království



V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jedno dne, když se prohání, jako
mrazivá  meluzína  nad  Královstvím  slunce,  zahlédne  prince  Gaje,  který  si  ze  sněhu  staví  sněhuláka.  Jeho  mladší
sestřičky Ela a Any si z bratrovi nešikovnosti dělají legraci…a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného
prachu a celé království  z  ledu,  očarovaný Gaj  se nechá unést  do jejího království.  Jeho náhlé  zmizení  trápí  obě
sestřičky,  které  se  ho  vydají  se  sněhulákem  Olíkem  hledat.  Cestou  zažijí  mnohá  dobrodružství  a  potkají  se  s
pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím neviděly.

Svatomartinská husa
Servírování tradiční Svatomartinské husy, polévky a sklenky vína dle vlastního výběru.

Šlágr Parta a Veselá trojka Pavla Kršky
Jedinečný koncert nejznámějších kapel ze Šlágr TV. Společný koncert Šlágr Party a Veselé trojky Pavla Kršky Vám 
přinese 2,5 hodiny skvělé zábavy, dobré nálady, známých autorských písní a spousta dobrého humoru. Nenechte si ujít
tento jedinečný zážitek.

Tři Grácie z umakartu – Michaela Doležalová, Janka Ryšánek Schmiedtová
Hořká komedie o tom, co od života očekáváme, co si plánujeme, co od něj nakonec dostaneme, no a jak to ten život
s námi někdy pěkně koulí. Vstupenky lze objednat přes e-mail: maj21chaloupky@email.cz.

Utíkejte, slečno Nituš! - Ľubomír Feldek
Komorní adaptace slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche od slovenského básníka a dramatika Ľubomíra Feldeka,
v  níž  autor  původní  Hervého nápad s převleky nejrůznějšími změnami a  dvojím životem postav dotáhl  téměř do
absurdních rozměrů a vytvořil tak předpoklady pro inspirovanou kolektivní spoluhru všech protagonistů na jevišti, tak
typickou pro jedinečnou poetiku Ypsilonky. Večer se nese v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho
nejvíc je večerem nespoutané a dobré zábavy. Hrají Lumíra Přichystalová, Petr Vršek, Jaroslava Kretschmerová, Kryštof
Mende/William Valerián, Renata Rychlá, Barbora Skočdopolová, Jan Bradáč, Martin Bohadlo, Jan Večeřa a Dominik
Renč. Režie Peter Oravec.

Zdeněk Izer – Na plný „coole“
Pořad, ve  kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na
řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a
světelnými efekty.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH

3. 11. Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno
6. 11. Tanec na konci léta – Divadlo J. K. Tyla v Třeboni
8. 11. Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
9. 11. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
13. 11. Maryša - Městské divadlo Český Krumlov
16. 11. Špinavý obchod – Divadlo Fráni Šrámka Písek
18. 11. Hrdý Budžes – Krušnohorské divadlo Teplice
26. 11. Hrdý Budžes – Klicperovo divadlo Hradec Králové
27. 11. Špinavý obchod – Městské divadlo v Prostějově
29. 11. Maryša – Městské divadlo Kolín

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2020

Jak jsem vyhrál válku
Vinnetou
Přišel na večeři
Vánoce v divadle
Chleba s máslem
Soudné sestry

Splašené nůžky
Třicet devět stupňů
Jaroslav Svěcený
Česká mše vánoční
Vánoční koncerty Příbramského Big Bandu



Změna programu vyhrazena


