
 
 
Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram 
 
Balada pro banditu – Milan Uhde, Miloš Štědroň 
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta, se dočkal jevištní muzikálové verze 
v 70. letech minulého století v brněnském Divadle na provázku. Málokdo tehdy tušil, že text napsal minulému 
režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uhde (jako autor byl oficiálně uveden režisér první inscenace Zdeněk 
Pospíšil). V roce 1978 byl podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film (v režii Vladimíra Síse). Od té 
doby stačili Nikola, jeho láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu získat nesmrtelnost a 
písně nesmazatelně zlidovět – alespoň v paměti a srdcích svých diváků a posluchačů. I v příbramském divadle 

čt 2. 2. 19:00 Ani  o den dýl sk. NN Kulturní portál.cz 120 min. 320, 300 Kč

pá 3. 2. 16:00 Sex noci  svatojánské sk. SD Divadlo A. Dvořáka Příbram 125 min. 100 Kč

so 4. 2. 19:00 Marie Rottrová - Lady Soul koncert 990, 890 Kč

út 7. 2. 19:00 Balada pro banditu - 90. repríza Divadlo A. Dvořáka Příbram 110 min. 230, 170 Kč

pá 10. 2. 19:00 Přišel  na  večeři Divadlo A. Dvořáka Příbram 160 min. 230, 170 Kč

ne 12. 2. 15:00

Maková panenka a  Motýl  

Emanuel sk. D InHeart Production, s  .r. o. 60 min. 90 Kč

út 14. 2. 19:00 Limonádový Joe - náhradní termín 

za 15. 12. 2022
Divadlo A. Dvořáka Příbram 140 min. 230, 170 Kč

po 20. 2. 17:30 Lubomír Brabec - recitál k 70. narozeninám foyer Koncert při svíčkách 390 Kč

čt 23. 2. 19:00 Lháři  - 1. premiéra sk. P1, P2 Divadlo A. Dvořáka Příbram 230, 170 Kč

pá 24. 2. 19:00 Lháři  - 2. premiéra sk. PP Divadlo A. Dvořáka Příbram 230, 170 Kč

ne 26. 2. 16:00 Michal  na  hraní Pořádá Nikola  Hofmanová

po 27. 2. 19:00 Holky jako květ sk. N Studio DVA divadlo 520, 500 Kč

út 28. 2. 10:00 Lháři sk. G1, G2 Divadlo A. Dvořáka Příbram 100 Kč

po 6. 2. 19:00 Druhá s trana kul i s Divadlo A. Dvořáka Příbram 120 min. 160 Kč

s t 15. 2. 19:00 Splašené nůžky Divadlo A. Dvořáka Příbram 160 Kč

s t 1. 2. 10:00 Pohádky do kapsy Divadlo A. Dvořáka Příbram 80 min. 70 Kč

čt 2. 2. 13:30 Pohádky do kapsy Divadlo A. Dvořáka Příbram 80 min. 70 Kč

po 13. 2. 8:30 Maková panenka a  Motýl  Emanuel InHeart Production, s  .r. o. 60 min. 70 Kč

po 13. 2. 10:30 Maková panenka a  Motýl  Emanuel InHeart Production, s  .r. o. 60 min. 70 Kč

pá 3. 2. 19:00 Maturi tní ples  SOU Dubno Pořádá SOU Dubno

so 4. 2. 19:00 Maturi tní ples  OA a  VOŠ Příbram Pořádá Magdaléna Jírovcová

pá 17. 2. 19:00 Maturi tní ples  Gymnázia  Příbram Pořádá Gymnázium Příbram

pá 24. 2. 20:00 Rybářský ples Pořádá Český Rybářský Svaz MO Příbram.
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se ke zbojníku Nikolovi vracíme s láskou a se vší úctou a pokorou k síle příběhu o veliké lásce a zradě, stejně 
jako k písničkám, které nás stále znovu těší a dojímají. Věříme, že stejně jako vás. V naší inscenaci nechybí 
ani živá kapela. V hlavní roli P. Batěk a A. 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. 
 
Lháři – Anthony Nielsen 
Svižná a poněkud černá situační komedie, ve které jedna dobře míněná lež dvou laskavých policistů spustí 
obrovskou lavinu nedorozumění, neobyčejně komických a neotřelých situací, aby se nakonec ukázalo, že 
všechno bylo, je a bude jinak. Famózně břitký a inteligentní britský humor od začátku až do konce.  
Hrají J. Konečný, M. Dusbaba, H. Karochová, K. Fixová, J. Someš, M. Holzknecht, E. Nejedlá. Režie Adam 
Doležal. 
 
Limonádový Joe – Jiří Brdečka, Vlastimil Hála, Jan Rychlík 
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy, známé především díky filmovému 
zpracování. Limonádový Joe od svého zrodu vůbec nezestárnul, je naopak stále živý a dnes i v mnohém 
aktuálnější. Jeho autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci nejen z naivních barvotiskových příběhů 
o „neohrožených mstitelích bezpráví“, ale třeba i z fenoménu reklamy. V naší verzi se znovu setkáte nejen se 
všemi postavami a šlágry z filmu, ale i s těmi, které se z původní Brdečkovy hry do filmu nedostaly. Známé 
i nové písně zahraje naše divadelní kapela Los Trumberos. Hrají M. Holzknecht , A. Háma a další. Režie Milan 
Schejbal. 
 
Pohádky do kapsy – Luděk Horký 
Vezměte svoje děti do divadla! Nejkrásnější české pohádky ve hravém a vtipném podání s písničkami potěší 
i pobaví předškoláčky i celé rodiny. Přijďte s našimi nejmladšími fanoušky na setkání s Karkulkou, Perníkovou 
chaloupkou, Princeznou na hrášku, Budulínkem i se zvířátky, která přemohla loupežníky. Prožijeme společně 
vzácné příběhy o přátelství a lásce, o statečnosti i obyčejných lidských slabostech, kde dobro nakonec 
vždycky zvítězí. Hrají E. Nejedlá, M. Timková, L. Valenová, K. Grygar, M. Holzknecht. 
Režie Luděk Horký, Lucie Valenová. 
 
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. V hlavní 
roli 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. 
 
 



Sex noci svatojánské - Woody Allen 
Letní sídlo kdesi na americkém venkově, rok 1905, volný víkend na dosah. To jsou okolnosti příběhu, který 
se odehraje v jediném dni. Setkají se tu tři páry – poněkud roztěkaný vynálezce Andy a jeho manželka 
Adriana, filosof Leopold s okouzlující snoubenkou Ariel a mladý proutník, lékař Maxwell, se svou 
bezprostřední mladičkou ošetřovatelkou Dulcy. Každý z nich jistě čeká něco jiného, než se nakonec stane. 
Zdánlivě pevné vztahy se ukážou býti nejistými, láska, sex a kouzla vlahé noci se začnou mísit s všední 
realitou. Stejně jako je tomu v mnohých příbězích Woodyho Allena, jehož stejnojmenný film se stal 
předlohou divadelní adaptace. Allen mistrně staví shakespearovskou parafrázi, kde se imaginární svět stává 
skutečnějším než je ten náš, nebo alespoň odkrývá naše směšné a naivně nalíčené masky. Hrají M. Dusbaba, 
H. Lapčíková, V. Rašilov, T. Hájková, L. Typlt a A. Fixová. Režie Milan Schejbal. 
 
  

Anotace hosté 
 
Ani o den dýl – Clément Michel 
Pavel namluví své dívce Sofii, že jeho přítel Martin ztratil matku, a proto se k nim nastěhuje. Ve skutečnosti 
doufá, že Sofie takovou situaci neunese a odejde. Martin se nastěhuje proti své vůli s tím, že je to na týden 
a „ani o den dýl“. Tak tedy začíná výbušná domácnost ve třech, plná lží, nízkých přetvářek a jiných 
každodenních potěšení. Hrají Michaela Maurerová, Lukáš Langmajer a Libor Jeník. Režie Roman Meluzín. 
 
Holky jako květ - Elaine Murphy   
Znáte ten pocit, když se vám během jediného roku obrátí život vzhůru nohama? Amber, její matka Lorraine 
i babička Kay o tom vědí svoje. Mladé Amber po ránu nebývá dobře od žaludku a má pro to jediné vysvětlení: 
„V poslední době mám kocoviny jako prase.“ Zoufalá Lorraine si vezme k srdci radu svojí psycholožky, „aby 
si tenhle týden udělala aspoň jednu radost“, a nechává se přemluvit k lekci salsy pro začátečníky. A babička 
Kay? Ta i přes náročnou péči o svého nemocného manžela touží ještě žít. Jak sama říká: „Krucinál, já přece 
nejsem mrtvá, jsem jenom na špatný straně od čísla šedesát!“ Tři obyčejné ženy nám bez zbytečného 
sentimentu a s velkou dávkou humoru svěřují své radosti, trápení i svá nejniternější tajemství. Jejich 
odzbrojující upřímnost i notná dávka sebeironie vás dokážou současně dojmout i rozesmát. Hrají  Eliška 
Balzerová, Iva Pazderková a Marika Šoposká. Režie Janek Jirků. 
 
Lubomír Brabec – recitál k 70. narozeninám 
Legenda koncertní kytary se řadí ke špičce českého interpretačního umění. Na koncertě zazní ty 
nejžádanější skladby z jeho repertoáru, ale také zařadí skladby, které v jeho podání dosud neznáte a které 
jeho uměleckým provedením překvapí nejednoho posluchače. 
 
Maková panenka a Motýl Emanuel 
Výpravná hudební pohádka pro malé i velké podle půvabné předlohy Václava Čtvrtka. Zažijte s námi čtyři 
poutavé příběhy na divadelním jevišti, plné hudby, legrace i dobrodružství. Nádherné kostýmy, kreslená 
scéna a herci v kontaktu s publikem. 
 
Marie Rottrová - Lady Soul 
Marie Rottrová, právem označována za českou "Lady soul", dáma, k níž slovo soul čili duše právem patří. 
Nestárnoucí ostravská rodačka, která se během let vypracovala z provinční ostravské zpěvačky až na hvězdu 
první velikosti. Věčně usměvavá, optimistická a neskutečně laskavá dokáže pohladit duši posluchačů při 
každém slovu i tónu. 
 
Michal na hraní  
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný 
Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal 
naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny 
do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Děti, které nedosáhly věku dvou let zdarma 
bez vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku. Sleva 50% pro 



držitele průkazu ZTP/P MLADŠÍHO 15 LET. Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje. Prodej 
vstupenek v síti Ticketportal. 
 
 

HRAJEME NA ZÁJEZDECH 
 
6. 2.  Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha 
9. 2.  Balada pro banditu – Hankův dům Dvůr Králové 
13. 2.  Sex noci svatojánské – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 
16. 2.  Maryša – Kulturní dům Crystal Česká Lípa 
17. 2.  Hrdý Budžes – Divadlo HogoFogo Drážkov 
22. 2.  Hrdý Budžes – UFFO Trutnov 
27. 2. Hrdý Budžes – Semilasso Brno 

 
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2023 

 
Podivný případ se psem 
Jak jsem vyhrál válku 
4 Tenoři 
Princezna se zlatou hvězdou na čele 
Jentl 
Miluji tě, tak se měj 

Jistě, pane ministře 
Muž mojí ženy 
Lháři 
Zahraj to znovu, Same 
Splašené nůžky

Změna programu vyhrazena 

 


