
Festival Sudety 10
Činoherní studio  5. 11.─12. 11. 2010

ÚVODEM K FESTIVALU:
Vážení diváci,ve dnech 5. až 12. listopadu se 
v Ústí nad Labem a přilehlém okolí uskuteční 
2. ročník festivalu Sudety, který společně 
pořádají Činoherní studio, Les divokých 
sviní, Ústecká kulturní platforma a 
Fakulta užitého umění a designu. Festival 
zahájí v pátek 5. listopadu světová 
premiéra textu Václava Matouška Obhajoba, 
který se odehrává zčásti v období třicetile-
té války a zčásti v současnosti a řeší vztah 
mezi pragmatismem a morálkou v době krize.
Vlajkovou lodí letošního festivalu je 
inscenace Činoherního studia 32 hodin mezi 
psem a vlkem, která vznikla podle novely Jana 
Tichého a otvírá problém divokého 
odsunu a poválečné pomsty. Inscenace je čistě 
sudetskou záležitostí; příběh pochází 
z Nového Boru a v inscenační týmu byli 
s jedinou výjimkou pouze členové ústeckého 
Činoheráku (režie Filip Nuckolls, scéna 
Štěpán Jirák, kostýmy Štěpánka Tichá, hudba 
Patrik Charvát). 
Kromě těchto dvou inscenací na Vás čeká 
samozřejmě i další program, který je ještě 
bohatší než při loňském prvním ročníku 
festivalu. Můžete navštívit výstavy, 
divadelní představení, koncert nebo se 
zúčastnit komentované procházky za kulturou 
těla i ducha.

Věřím, že se festival vydaří a že i vy se na 
něm svou návštěvou budete podílet.
Přeji Vám příjemné sudetské zážitky.

Činoherní studio 
Varšavská 767, 400 03
Ústí nad Labem

Předprodej vstupenek v pokladně ČS
VÍCE INFORMACÍ NA: 
www.cinoherak.cz

telefon: 475 531 428
e-mail: rezervace@cinoherak.cz

www.kotec-art.cz
www.bandzone.cz/nauzeaorchestra.cz

PROGRAM:
Pátek 5. listopadu v 19 hodin
- Obhajoba (Světová premiéra hry docenta Fakulty 
humanitních studií Karlovy Univerzity – 
Václava Matouška)

sobota 6. listopadu ve 14 hodin
- Středohorské jamování
(Soutěž o nejlepší marmeládu a koncert jazzové kapely. Zá-
pis do soutěže od 13.00)

neděle 7. listopadu ve 14 hodin
- Výprava za architekturou Ústeckých vil
(Po krásných vilách města Ústí nad Labem nás 
provede Martin Krsek)

pondělí 8. listopadu v 19 hodin
32 hodin mezi psem a vlkem
(Inscenace Činoherního studia, která se stala 
vlajkovou lodí festivalu)

Úterý 9. listopadu v 19 hodin
- Ústecká nej… Wagner
(Malé divadelní představení Jaroslava Achaba Haidlera)

středa 10. listopadu v 18 hodin
- Vernisáž výstavy Města, obce, osady a lidé 
severního Polabí (Otevření výstavy, performance 
a koncert)

čtvrtek 11. listopadu v 19 hodin
- Demago SS (Sudetský speciál)
(Improvizace vynikajícího Jiřího Maryška 
na téma Sudety)

pátek 12. listopadu ve 20 hodin
Zwei kessel buntes 5
(After party festivalu – koncert tří zajímavých, 
mladých a progresivních kapel)



Obhajoba (Světová premiéra hry docenta Fakulty humanit-
ních studií Karlovy Univerzity – Václava Matouška)
Pátek 5. listopadu v 19 hodin

Hra Václava Matouška, docenta historie na Fakultě huma-
nitních studií Univerzity Karlovy, vznikla na objednáv-
ku Činoherního studia. Hra se odehrává částečně v době 
třicetileté války v 17. století, částečně v současnosti. 
Děj je zasazen na akademickou půdu; na pozadí obhajoby 
diplomové práce vlivného postaršího studenta se odvíjí 
příběh o tom, jak se lze chovat v krizových obdobích. Je 
lepší pragmaticky přistupovat k možnostem, které nabízí 
složitá doba, nebo je to morálně neúnosné? Autor zároveň 
klade otázku, kde je možné učinit tlustou čáru za minu-
lostí. Kam až lze dojít v historii, aby se určila po-
čáteční vina. Jsme zodpovědní za činy našich otců? Nebo 
otců našich otců?
Inscenovaná skica Činoherního studia vás provede od Bílé 
hory, přes dvacáté století až do dnešní doby a zase zpátky. 
Exkurz do české historie začíná v Činoherním studiu v 19 hodin.
 
Hrají: Nataša Gáčová, Marta Vítů, Jan Plouhar, Jan Jan-
kovský, Marek Pospíchal, Petr Panzenberger 
Režie: Filip Nuckolls

Středohorské jamování (Soutěž o nejlepší marmeládu a kon-
cert jazzové kapely. Zápis do soutěže od 13.00 na baru ČS)
sobota 6. listopadu ve 14 hodin

Středohořské jamování aneb Souboj marmelád v rytmu jazzu. 
Zveme všechny gurmány, kuchtíky, hospodyňky a milovníky 
Českého středohoří na již třetí ročník kulinářské soutěže 
o nejlepší marmeládu, džem či povidla. Neváhejte a přijď-
te se svým soutěžním vzorkem vyhrát některou z hodnotných 
cen - vyhrávat Vám k tomu bude živá jazzová kapela (a 
vyhrává každý). Soutěžíme v kategoriích hruškové (typický 
plod Českého středohoří), švestkové (na podporu Švestkové 
dráhy) a všeovocové (všechny ostatní druhy ovoce a smě-
si). Platí jediná, ale o to zásadnější podmínka - ovocná 
složka soutěžního vzorku musí být dostatečně sudetská, 
tj. nesmí pocházet odjinud, než z Českého středohoří! 
Bližší informace na www.stredohorisobe.wz.cz

Výprava za architekturou Ústeckých vil (Po krásných 
vilách města Ústí nad Labem nás provede Martin Krsek)
neděle 7. listopadu ve 14 hodin

Stezka má provést návštěvníka po atraktivní vilové ar-
chitektuře Ústí nad Labem. Výběr jednotlivých zastavení 
je sestaven tak, aby postihl architektonickou pestrost a 
široký časový rozptyl doby vzniku staveb, má připomenout 
i významné osobnosti (stavebníci, architekti). 
Stezka bude startovat z Činoherního studia ve 14:00, pak 
zamíří k Wolfrumově vile, dnes sídlo ČRo, která je pa-
mátkově chráněnou a na pohled velmi atraktivní stavbou. 
Pokračuje podél vilové čtvrti na Skřivánku k málo známé, 
ale z hlediska vazby na světovou architekturu velmi vý-
znamné Winnarově vile od světoznáméno architekta Albin-
müllera. Hned vedle najde návštěvník ukázku nejmodernější 
vilové architektury, odborníky velmi ceněné dřevěné stav-
by od současného ústeckého arch. Jehlíka. 
Stezka pokračuje vilovou zástavbou ve Staré ulici na Ma-
sarykovu třídu k netradiční ukázce socialistické „byto-
vé“ vily. Skrz vilovou čtvrť dosáhne Štefánikovy ulice 
s ukázkou dvou skvělých funkcionalistických vil Pi-
etschmannovy a Pickovy od architekta Katony. Palachovou 
ulicí podél další vilové zástavby dorazí do Churchillovy 
ulice, kde průvodce nabízí hned čtyři zastavení – výji-
mečná secesní Hüblova vila od slavného vídeňského ar-
chitekta Prutschera, vedle progresivní Hellerova vila od 
uznávaného drážďanského architekta Richtera, pak ho-
nosná vila syna nejbohatšího podnikatele ČSR uhlobaro-
na Petschka a naproti stojící vila syna jeho konkurenta 
Weinmanna atd.

32 hodin mezi psem a vlkem (Inscenace Činoherního studia, 
která se stala vlajkovou lodí festivalu)
pondělí 8. listopadu v 19 hodin

Čtyřhlas podle skutečné události
Příběh o životě několika lidí v česko-německém pohraničí 
v červnu 1945. Jejich život se po válce začíná vracet do 
normálu, když tu do něj zasáhne dozvuk druhé světové vál-
ky a divoká pomsta.
Inscenace je zajímavým propojením činoherního a pohybo-
vého divadla – pohybovou stránku vytvořil autor slavného 
představení La Putyka Rosťa Novák.

Ústecká nej… Wagner
(Malé divadelní představení Jaroslava Achaba Haidlera)
Úterý 9. listopadu v 19 hodin

Projekt Ústecká nej... vznikl v Muzeu města Ústí nad La-
bem  a představuje nejrůznější rekordy, které se vztahují 
k městu a blízkému okolí. Činoherní studio pak tyto rekor-
dy zpracovává divadelní formou a převádí je na jeviště. 
V rámci projektu již vznikly například představení o al-
koholu s lidskou tváří – myslivci, Marlén Dietrich, Karlu 
Mayovi, mýdlu s jelenem, Biolitu a další.

Vernisáž výstavy Města, obce, osady a lidé severního Polabí
(Otevření výstavy, performance a koncert)
středa 10. listopadu v 18 hodin

Výstavní prostor Lesa divokých sviní v Činoherním studiu.
Výstava MĚSTA, OBCE, OSADY A LIDÉ SEVERNÍHO POLABÍ nava-
zuje na vydávání karet „Města, obce, osady – od A do Ž na 
Ústecku“, které již dva roky za podpory města Ústí nad La-
bem vychází v měsíčníku Nové Kulturní Přehledy, a přináší 
ucelenou historii obcí ústeckého okresu a oblasti Sudet. 
Během dvou let jsme nastřádali dostatek informací a foto-
grafií, které se týkají historie i současnosti obcí v bý-
valém okrese Ústí nad Labem, a také příběhů lidí, kteří 
v nich žili a specifickým způsobem je ovlivnili. V návaz-
nosti na tuto skutečnost byly vytvořeny výstavní panely o 
nejzajímavějších obcích a lidech, které vám prostřednic-
tvím výstavy představíme.
Odbornými garanty projektu jsou: Archiv města Ústí nad La-
bem, Státní památkový ústav ú.o.p. Ústí nad Labem, Univer-
zita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta životního prostředí 
– katedra společenských věd.
Projekt podpořili: Město Ústí nad Labem, Česko-německý 
fond budoucnosti, KS Kolbenschmidt, Granette, Black a Decker.
Výstava potrvá od 5. 11. do 15. 12. 2010

Demago SS (Sudetský speciál)
(Improvizace vynikajícího Jiřího Maryška na téma Sudety)
čtvrtek 11. listopadu v 19 hodin

Zwei kessel buntes 5 (After party festivalu – koncert tří 
zajímavých, mladých a progresivních kapel)
pátek 12. listopadu ve 20 hodin

NaPszyklat (PL) alternative hip-hop/ electronica
NaPszyklat jsou jednou z nejzajímavějších kapel, co sou-
časná polská klubová scéna nabízí. Hrají od roku 2003 a 
letos na vlastním labelu Dzieci Świny vydali svou tře-
tí desku “NP“.  NaPszyklat sice vychází z hip hopu, ale 
moc okšiltovaných kapucínů v širokých kaťatech na ně asi 
nechodí. Přece jenom je to kapela, která mezi své zdroje 
inspirace uvádí jména jako Dälek, Animal Collective nebo 
třeba The Black Heart Procession, což pro hiphopovou ka-
pelu není zrovna obvyklé. Jejich osobitý mix rapu, ostré 
elektroniky, živých  bicích a kytary dal v polské hudeb-
ní publicistice dokonce vzniknout termínu „napszyklat hip 
hop“ jako označení pro originální přístup k hip hopu s po-
užitím živých nástrojů.

The Ritchie Success (Praha) garage/industrial/electro
V případě The Ritchie Success se střetává nejšpinavější 
newyorská garáž s tou berlínskou. Rozvrzané a rozskřípa-
né psychadelické kytary doplňuje německá, „bargeldovská“ 
deklamace Philippa Schenkera. Loni The Ritchie Success 
vydali skvělou desku “Chloroform“, kterou Radio Wave zařa-
dilo mezi pět nejlepších domácích alb minulého roku. Jako 
support si The Ritchie Success zahráli třeba s Mickem Har-
veyem, Savage Republic,  Gallon Drunk nebo Lydií Lunch.

Nauzea Orchestra (Ústí nad Labem) indie/electro/punk
Ústecká kapela Nauzea Orchestra je jako oživení v sále 
– v sále s venkovským bigbeatem a se stoly ulepenými od 
piva, bez otravné zvukovky, ve chvíli, kdy to nikdo neče-
kal. Vedle rychlopalných kytaristů, obarvených patkařů a 
vyšňořených harcovníků působí jako zjevení a posel z míst, 
kde slova jako indie, rock, elektro apod. nejsou jen hrou 
na idoly z Pitchforku, ale normálním špinavým klubo-
vým rokenrolem dneška, s vlastními handicapy i vlastními 
přednostmi. Klubové publikum to poznává snadno a rychle, 
opravdovost je to, co se dnes cení nejvíc. Vycházejí z di-
vadelního prostředí – dva její členové pracují v ústec-
kém Činoherním studiu - a část repertoáru je postavena na 
hudbě napsané k divadelním hrám. Dva roky existence, jedna 
deska – “Meisterstück Eins“, učebnice Der die das, černé 
brýle proti stowatovým žárovkám, zesilovač podložený sta-
rými čísly Živlu a v dodávce kazety s Primal Scream. (Jiří 
Imlauf, Houpací koně)


