
 



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. 
 
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. 
 
Hrdý Budžes – Irena Dousková           
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého 
dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i 
dospělých. Hrají B. Hrzánová, L. Jeník a J. Vlčková. Režie Jiří Schmiedt. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Přišel na večeři - George Simon Kaufman, Moss Hart – úprava Jan Werich  
Bravurní inteligentní komedie se odehrává v padesátých letech minulého století a začíná tím, že si slavný americký spisovatel a 
rozhlasový reportér Sheridan Whiteside si při návštěvě malého městečka kdesi v Ohiu zlomí nohu. Nedobrovolný pobyt v domě 
úzkoprsých majitelů zvládá jen díky své neobyčejné bystrosti, důmyslnosti a svébytnému ironickému humoru. Nejenže dům 
doslova obsadí, ale jeho majitele takřka terorizuje svými požadavky a především návštěvami slavných hereckých osobností 
tehdejší Ameriky. Napětí ještě zhoustne po zjištění, že ho jeho nepostradatelná sekretářka Maggie chce opustit, protože se 
zamilovala. Aby si ji Whiteside udržel, neváhá použít své geniality a smyslu pro obratné intriky, do nichž zapojí i své proslulé 
hosty. Jeho vynalézavé hrátky však naberou nečekaný obrat…Pro české divadlo hru objevil a upravil Jan Werich, který si 
pochopitelně také zahrál hlavní roli. V následujících inscenacích zářili v roli Whitesida Miloš Kopecký (Divadlo na Vinohradech) či 
Tomáš Topfer (Divadlo ABC). V naší verzi hraje roli neodolatelného intrikána hostující Roman Štabrňák. 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. 
 
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. 
 
Zahraj to znovu, Same - Woody Allen 
Skvostná komedie kultovního autora z Manhattanu. Kdo by neměl rád Woodyho Allena a jeho suchý humor, ironii, s níž se 
strefuje v první řadě sám do sebe a kromě toho rozbíjí všechna klišé o lásce a manželství, která si umíte představit. I v této hře se 
všechno točí kolem nejstaršího tématu – lásky. 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? Původně divadelní komedie Woodyho Allena z roku 1969 se stala předlohou 
pro neméně slavný stejnojmenný film (1972). Allen zároveň napsal scénář a hrál v něm hlavní roli. Název filmu i hry je odkazem 
na film Casablanca, kde hlavní hrdinka, představovaná Ingrid Bergmanovou, žádá pianistu, aby zahrál její oblíbenou píseň. Hrají 
M. Holzknecht, E. Nejedlá, K. Grygar, M. Timková, z filmové dotáčky O. Vetchý. Režie Milan Schejbal. 
 
 

Anotace hosté 
 
A do pyžam! – Marc Camoletti 
Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se 
svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky . 
Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend 
služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka … Hrají Lucie Zedníčková, Lukáš Langmajer, Libor Jeník, Eva 
Decastelo, Barbora Mottlová a Patrik Vojtíšek. Režie Jan Nosek Novák. 
 
Dovolená paní Josefy – Dany Laurent 
Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská 
komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá. Hrají Jitka Smutná, Tereza Nekudová a Radek 
Valenta. Režie Milan Schejbal. 
 
Horkýže Slíže „Keď budeš na compe tour 2020“ 
Těšit se můžete na svižný, barevný a zábavný set s mnohými překvapeními. Tak jak to u Slížů chodí.", dodává Dr. Štefánik." Jako 
hosté vystoupí regionální kapely.  
 
Jelen 
Po mimořádném úspěchu turné s Míšou Tučnou, dcerou countryové legendy, se Jelen rozhodl pro pokračování. Vyrazí do 
menších klubů, kde si fanoušci budou moci ještě intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii. V září navíc kapela vydá 
speciální album, které ponese název Jelen: Půlnoční vlak Michala Tučného. 
 
Kavárna U Nulté hodiny s Petrou Havlíkovou 
Hostem Petra Bednáře bude muzikantka, sboristka, učitelka a ředitelka Petra Havlíková. 
 
La Putyka 
Momentky z (ne)obyčejné české hospody. Milostný příběh, rvačka, potácení štamgastů i břinkající kapela pod dohledem 
svérázného hostinského. Akrobacie, tanec, loutky, sportovní výkony a živá hudba slité do jedné novocirkusové sklenice. 
Hospodská fantazie a změněná realita, v níž přestávají platit fyzikální zákony a hosté jsou svědky i původci nečekaných 
akrobatických, hudebních i pohybových jevů. Když v roce 2008 Rostislav Novák dával dohromady první pohybové, taneční a 
cirkusové workshopy, sešla se na nich skupina lidí, pro které byl nový cirkus opravdu nový. Spojovalo je nadšení a chuť zkoušet 
jiné přístupy. Po měsících příprav přišla první uvedení a nečekaně kladný ohlas. Na personálních i organizačních základech 
představení začal vznikat Cirk La Putyka. 
 



Mami, už tam budem? – Jiří Jelínek 
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…Hrají Lenka Volfová,  Václav Krátký, Slávek Brabec. 
 
Nechte na hlavě aneb Klobouková párty 
Zábavný večer s písničkami, tombolou a dalším programem.  Nezapomeňte nasadit bláznivé čepice, klobouky, turbany, kšiltovky, 
šátky…  nejoriginálnější model bude oceněn. Pokud pokrývku hlavy doplníte vhodným outfitem, Vaše šance na výhru se zvyšují. 
 
O Balynce, dobrém štěněti 
Výchovná pohádka s písničkami v podání Karlovarského hudebního divadla. Balynka, pohádkové štěně, zabloudí do Květinové 
ulice. Zde bydlí parta veselých kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, ve které čaruje kocour Robert. 
Ovšem kouzla se přestala kocourovi dařit. Proč? To vyřeší detektiv Balynka. 
 
O princezně, která ráčkovala 
Pohádka o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na 
první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku. Princezna 
Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni 
ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal 
rozum do hrsti a napravil princezně hlavu. 
 
Olga Lounová s kapelou 
Koncert populární české zpěvačky, skladatelky, herečky a závodnice rallye. V průběhu koncertu zazní známé české písně, jako 
například Jsem optimista, K výškám, Láska v housce, Stará žena, Rostoucí nebe a další. 
 
PeVan Clean Cup 2021 
Kulturistická a fitness naturální kondiční soutěž mládeže.  
 
Travesti show Techtle Mechtle 
Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček, s výpravou více než 70 ti 
kostýmů a divadelní scénou - to je Nemocnice na pokraji zkázy.  

 
HRAJEME NA ZÁJEZDECH 
5. 10. Hrdý Budžes – Národní dům Třebíč 
8. 10.  Hrdý Budžes – MKS Domažlice 
10. 10.  Maryša – Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
11. 10. Chleba s máslem – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 
17. 10. Maryša – Městské divadlo Český Krumlov 
18. 10.  Hrdý Budžes – Měšťanská beseda Plzeň 
19. 10. Špinavý obchod – Divadlo Fráni Šrámka Písek 
20. 10.  Tanec na konci léta – Divadlo J. K. Tyla v Třeboni 
22. 10.  Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 
23. 10. Splašené nůžky – Kulturní zařízení města Stochov 
26. 10. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha 
31. 10. Hrdý Budžes – Divadlo Oskara Nedbala Tábor 
 

 
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2021 
 
Přišel na večeři 
Jméno 
Podivný případ se psem 
Válka Roseových 
Anna K. 
Škola základ života 
Šípková Růženka 
Benátky pod sněhem 
Štefan Margita 

Vejšlap 
Duety 
Vánoční hvězda 
Třicet devět stupňů  
Druhá strana kulis 
Chleba s máslem 
Zahraj to znovu, Same 
Tři grácie z umakartu 
Splašené nůžky

 

Změna programu vyhrazena 


