
 
 
 
 
 
 



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. 
 
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. 
 
Kavárna U Nulté hodiny s Yvettou Blanarovičovou 
Hostem Petra Bednáře bude herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová. 
 
Prohlídka divadla 
Seznámíte se s historií divadla, uvidíte sklady kostýmů, herecké šatny, maskérnu, projdete se po prknech, co znamenají svět … 
Prohlídka je určena pro všechny zájemce od 10 let. Kapacita je omezena. 
 
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. 
 
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. 
Valenovám V. Senič, P. Bednář a R. Tyleček. Režie Milan Schejbal. 
 
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. 
 
Vinnetou – Vojtěch Štěpánek 
Snad každý zná to jméno – Vinnetou! Pojďte s námi během představení určeného pro celou rodinu zavzpomínat na hrdinu, 
který se stal nesmrtelným. Předloha naší inscenace původně vznikla na motivy knih Karla Maye a zejména německých filmových 



westernů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, které jsme všichni viděli alespoň…několikrát. A možná nejen 
z nostalgie je máme dodnes v paměti a vyprávíme o nich dětem. Chceme, aby také znaly hrdinného náčelníka Apačů a Old 
Shatterhanda. I když se nám dnes jejich dobrodružství mohou zdát i legrační, celé generace dětí si hrávaly na indiány a pokrevní 
přátelství na život a na smrt. Proto se v naší inscenaci, uchopené s divadelností a hravostí, jaké znáte např. z inscenace Tajemný 
hrad v Karpatech, chceme našim romantickým hrdinům oděným v jelenici nejen zasmát, ale také jim fandit, aby svůj boj dobra se 
zlem opět vyhráli. Hrají P. Florián, V. Senič, J. Vojta, F. Müller, E. Dohnalová, L. Typlt a R. Tyleček. Režie Kateřina Baranowska. 
 
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 
 
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. 
 
Babička – Božena Němcová, František Pavlíček 
Divadelní adaptace nejoblíbenější české knihy – jednoho ze základních pilířů klasické české literatury. Realistický román Boženy 
Němcové z roku 1855 znovu ožívá v moderní dramatizaci scenáristy dvoudílného filmu Antonína Moskalyka z roku 1971. 
Originální zpracování známého příběhu ze Starého bělidla vyniká zejména zrcadlením silných ženských osudů - především 
Babičky, Barunky a Viktorky. V titulní roli uvidíte Zuzanu Mixovou, která letos slaví 40 let na kladenském jevišti. Hrají Zuzana 
Mixová, Barbora Hron Vovsíková, Jana Zenáhlíková a další. Režie Martin Vokoun. 
 
Harlej 
Skupina Harlej vyráží na své podzimní turné napříč celou Českou republikou. Těšit se tak již tradičně můžete na skvělou hudbu, 
zábavu a pódiovou prezentaci. Na celém turné bude na podiu velká LED projekce s přenosem koncertu ze čtyř kamer, díky tomu 
vznikne propojení fanoušků a kapely, které dokáže vytvořit strhující atmosféru. V playlistu kapely nebudou chybět ani skladby ze 
zatím posledního, úspěšného alba Smutku dávám sbohem. V průběhu celého večera proběhne i autogramiáda celé kapely. V roli 
předkapely se na koncertě představí partička Loco Loco. 
 
Osm eur za hodinu - Sébastien Thiéry 
Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává na černo podivnou paní na úklid. Rosa je hotová 
nešťastnice: Nejenže se nechá vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a stará se o svého přítele Miguela, který se od ní nechá živit, 
ale každý den se jí přihodí nějaký malér. Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí z nosu… Řízením osudu 
se ta smůla přenese na Jacqua s Laurence, kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu a především sebe zachránili od podivného 
prokletí. Nutno zmínit, že Rosa je ve skutečnosti muž - transvestita. Proč vlastně pomáháme druhým, pakliže nejde o náš vlastní 
prospěch? Hrají Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová/Daniela Šinkorová, Antonín Procházka/Zbyšek Pantůček.  
Režie Antonín Procházka. 
 
Pražské kytarové kvarteto 
Pražské kytarové kvarteto je souborem složeným z laureátů mezinárodních soutěží. Pravidelně vystupuje na významných 
hudebních festivalech (Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami, Kuvajt) a koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA a na Středním 
východě. Zdrojem repertoáru tohoto uskupení jsou vlastní transkripce skladeb různých světových hudebních skladatelů z 
různých stylových období (Maurice Ravel, César Franck, Štěpán Rak, John W. Duarte, Joaquín Rodrigo apod.).  
Renata Drössler 
Černý motýl českého šansonu za klavírního doprovodu Michala Woreka. 
 
Smích zakázán - Miro Gavran 
Osmačtyřicetiletý muž po pět let podváděl svoji ženu s dvaatřicetiletou milenkou. Ta se s ním rozešla a s ním už není doma k 
vydržení. Manželka se tedy snaží milenku přinutit, manželovi za zády, aby ho vzala zpátky. Pod pohrůžkou vydírání milenka 



ustupuje, ale je s nudným a lakomým mužem nespokojená. Vše se nicméně zdá být v pořádku, až do doby, než se milenka 
zamiluje do jiného muže a žádá manželku o radu. Hrají Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Libor Jeník. Režie Lukáš Burian. 
 
Smrt mu sluší - Daniel Hrbek 
Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za 
nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá 
koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale 
připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. Hrají Robert Jašków, Michal Dlouhý, 
Kamil Halbich, David Punčochář, Miroslav Hruška a Natálie Řehořová. Režie Daniel Hrbek. 
 
 

HRAJEME NA ZÁJEZDECH 
2. 9.  Hrdý Budžes – Krušnohorské divadlo Teplice 
5. 9.  Vinnetou – Přírodně sportovní areál Lhotka u Mělníka 
8. 9.  Hrdý Budžes – DKO Jihlava 
13. 9.  Špinavý obchod – Městské divadlo v Prostějově 
16. 9.  Jak jsem vyhrál válku – Novostrašecké kulturní centrum Nové Strašecí 
17. 9.  Třicet devět stupňů – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 
22. 9.  Balada pro banditu – Vrchlického divadlo Louny 
24. 9.  Přišel na večeři – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 
28. 9.  Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha 
30. 9.  Balada pro banditu – Divadlo Fráni Šrámka Písek 

 
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2021 
 
A do pyžam! 
Přišel na večeři 
O princezně, která ráčkovala 
Splašené nůžky 
Zahraj to znovu, Same 
Jak jsem vyhrál válku 
Chleba s máslem 
Podivný případ se psem 
Mami, už tam budem? 
Tanec na konci léta 
Olga Lounová s kapelou 

Hrdý Budžes 
Druhá strana kulis 
Jelen 
Dovolená paní Josefy 
Jméno 
Číňani 
La Putyka 
Horkýže Slíže 
PeVan Clean Cup 2021 
Travesti show Techtle Mechtle

 

Změna programu vyhrazena 


