
1. 11. út - 30. 11. st • MĚSTA, OBCE, OSADY A LIDÉ SEVERNÍHO POLABÍ 2011 - 2. část 
dlouhodobého putovního výstavního projektu Ústecké kulturní platformy ’98 - Informační 
středisko města Ústí n. L. (usti-nl.cz), Mírové nám. 1/1 - Palác Zdar (palaczdar.cz)  
• OTEVŘENO: PO - PÁ 9:00 - 17:00, SO 9:00 - 12:00 - více na www.severnipolabi.cz

5. 11. pá /19:00/ • BYLY JSME TAM TAKY - PREMIÉRA - Dagmar Šimková (* 23. 5. 
1929 Praha - † 24. 2. 1995 Perth, Austrálie) - premiéra monodramatu 
zabývajícího se osudy perzekuovaných žen - pozoruhodné svědectví 
objevil režisér Filip Nuckolls, s dramaturgem Vojtěchem Bártou 
a Natašou Gáčovou se podílí na jevištní realizaci navazující na 
dlouhodobou linii Činoherního studia (mj. Rudolf Höss či Farma 
zvířat) zaměřenou na totalitní mechanismy - hraje: Nataša Gáčová 
- Činoherní studio (130 - 90 Kč)

7. 11. po /17:30/ • MĚSTA, OBCE, OSADY A LIDÉ SEVERNÍHO POLABÍ 2011 - VERNISÁŽ 2. část 
dlouhodobého putovního výstavního projektu Ústecké kulturní platformy ’98 - Jedním z pilotních témat 
vernisáže loňské, jež se uskutečnila ve středu 10. 11. 2010 ve foyeru ústeckého Činoherního studia 
(cinoherak.cz), byla v l. 1967 - 71 žel zaniklá (definitivně v pátek 26. 11. 1971) obec Dělouš (Tillisch) 
ruku v ruce s tamním rodákem, bakteriologem a průkopníkem imunologie z generace ‘lovců mikrobů’ -  

Prof. Dr. Oskarem Bailem (* 6. 12. 1869 - † 30. 12. 1927 Praha). Letošní ‘hvězdou’ bude 
dosud bohudíky existující a bezesporu nejmalebnější vesnička ústeckého okresu - Čeřeniště 
(Tschersing), tentokrát poněkud překvapivě reprezentovaná postupimskou vědeckou 
pracovnicí, lingvistkou, lexikální sémantičkou a pedagožkou - Prof. Dr. Christine Keßlerovou 
(* 26. 4. 1940 Čeřeniště), která nejen že z půvabného středohorského sídla pochází, nýbrž  
i speciálně za účelem slavnostního zahájení expozice do Ústí n. L. spolu s vnukem zavítá! 
Další mezinárodní účast zatím přislíbili: • herec, překladatel, fotograf a bývalý 
ředitel Činoherního studia Jaroslav ‘Achab’ Haidler • fotograf, badatel, blogger 
(usti.blog.cz), cestovatel, herec atd. Milan ‘Pekky’ Bouška, jenž se zavázal v 

prostorách Střediska nainstalovat alespoň extrakt nejúspěšnější exhibice letošní výstavní sezóny 
Galerie Suterén (galeriesuteren.sweb.cz) - ZANIKLÁČE 2010 - Na kole po Krušných horách  
a zaniklých místech a doufejme, že s sebou přiveze i kinematografický skvost ‘Dělouš  
- příběh o zaniklé obci’ z režisérské dílny Les divokých sviní - Sudety sobě J. A. Haidlera,  
kde ostatně ztvárnil ústřední titulní roli. Mimochodem se takřka na poslední chvíli při  
nezbytných konzultacích v podvečerní kanceláři ‘U Zlaté medaile’ vytasil s podnětným nápadem, 
že by na letošním počinu mohl participovat - jakože ze sousedních Sudet: Petr ‘Gilby’ Gilbert (* 1966) - mj. autor  
hyper-nadrealistických obrazů tamní krajiny ‘a určitě by jich pár vytáhnul, a že za pár piv mu kousek své  
zdi (p. Pekky - pozn. red.) přenechá…’ • Bohužel s konečnou platností NeBUDE TAM TAKY ‘rozkvetlá 
konvalinka - herečka a křehká schránka plná energie’ Nataša Gáčová, ač již zřejmě bude mít za sebou 
úspěšnou PREMIÉRU monodramatické one woman show (5. 11. pá 19:00) BYLY JSME TAM TAKY  
(v rámci Festivalu Sudety 2011) • Moskvan, někdejší trenér vodního póla a náruživý polabský, středohorský 
i krušnohorský malíř - Gennadij Nikolajevič Avdějev (avdejev.com) • ústecká filmová dokumentaristka  
Mgr. Alena Krejčová hodlající představit svůj 8minutový krátkometrážní snímek Ledové vodopády na 
Ústecku (2004) ad. - Informační středisko města Ústí n. L. (usti-nl.cz), Mírové nám. 
1/1 - Palác Zdar (palaczdar.cz)

7. 11. po /19:00/ • RETROSPEKTIVA VYŽVEJKLÉ BAMBULE - projekce filmů 
z dílny legendárního radikálního baletu (vyzvejklabambule.webgarden.cz) - bar 
Činoherního studia (60,-) 

8. 11. út /18:00/ • DĚJINY SPOJUJÍ aneb Dialog pamětníků 
totalitních diktatur 20. stol. - beseda s Dr. Christine Keßler - 
Rozhovor s profesorkou z českého Čeřeniště (Tschersing) - povídání o rodném kraji, vyhnání, 
nových začátcích a současných česko-německých vztazích (bude tlumočen) - Gespräch mit 
Christine Keßler, geboren in Tschersing (Čeřeniště) , über Heimat, Vertreibung, Neuanfang 
und die heutigen deutsch-tschechischen Beziehungen - Bárka kafe, Prokopa Diviše 1605/5, 
400 01 Ústí n. L. (catering-kavarna.cz) - ve spolupr. s Ústeckou kulturní platformou ’98 - poř. 
Collegium Bohemicum (collegiumbohemicum.cz) - více na: www.severnipolabi.cz (zdarma) 
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FESTIVAL SUDETY 2011 (www.festivalsudety.cz) • 5. 11. so - 11. 11. pá 
Historií se posouváme, dosud jsme se zaobírali událostmi válečnými a poválečnými, letos to 
budou 50. léta 20. stol. V premiéře by měla být uvedena hra Dagmar Šimkové (* 23. 5. 1929 
Praha - † 24. 2. 1995 Perth, Austrálie) Byly jsme tam taky zabývající se osudy perzekuovaných 
žen a opět nebude chybět výstava MĚSTA, OBCE, OSADY A LIDÉ SEVERNÍHO POLABÍ
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8. 11. út /19:00/ • TOTALITNÍ DESIGN - promítání krátkých filmů Pavla Lukáše  
- tvorba studenta katedry dokumentární režie FAMU se pohybuje na pomezí videoartu, 
animovaného filmu a inscenovaného dokumentu, často se věnuje zobrazení 
mechanismů totalitní moci a propagandy, jeho nadhled i poetičnost si vychutnáte  
v min. 5ti snímcích (Totalitní design, Vše za 35, Zjevení svatého Menharta…)  
- Činoherní studio (30 Kč)  

8. 11. út /21:00/ • BYLY JSME TAM TAKY - VERNISÁŽ VÝSTAVY 
K INSCENACI - inscenované fotografie Kláry Žitňanské  
a prezentace materiálů nashromážděných inscenátory Vojtou 
Bártou a Natašou Gáčovou - Činoherní studio  

9. 11. st /19:00/ • BYLY JSME TAM TAKY - Dagmar Šimková   
(* 23. 5. 1929 Praha - † 24. 2. 1995 Perth, Austrálie) - 1. repríza  
- hraje: Nataša Gáčová - Činoherní studio (130 - 90 Kč)  

10. 11. čt /17:30/ • MEZI DIVOKÝM ZÁPADEM A LABORATOŘÍ 
SOCIALISMU - České pohraničí (1945 - 1960) - Mgr. Matěj 
Spurný, Ph.D. (* 16. 3. 1979 Praha) - přednáška o. s. Antikomplex 
(antikomplex.cz) - Činoherní studio (zdarma) 

10. 11. čt /19:00/ • ČINŽÁK - PŘED SOVĚTY DO ÚSTÍ - čtení na hraně divadelního 
dokumentu - 2 skutečné příběhy ústeckých sousedů odrážející mohutné stěhování 
národů v poválečných Sudetech i různorodé kořeny nově příchozích, co tu za 50 let 
zdomácněli - osudy volyňských reemigrantů či vnučky prvorepublikového starosty 
Užhorodu končí v jednom ústeckém domě - text čerpá z knihy Sudetské osudy sdružení 
Antikomplex (antikomplex.cz) a setkáních s pamětníky - úč.: Anna Fišerová, Kryštof 
Rímský ad.; koncept a realizace: Veronika Musilová Kyrianova; 
rež. supervize: Filip Nuckolls - Činoherní studio (90 Kč) 

10. 11. čt /21:00/ • AŤ ŽIJE PEPA BEER!!! - ŘEZBÁŘ  
S ‘PARKINSONEM’ - první promítání ‘na pořádný prostěradlo’ 
prvotiny Petra Mikšíčka - Činoherní studio (zdarma) 

11. 11. pá /20:00/ • ZWEI KESSEL BUNTES VOL. 7 - závěrečný 
koncert pod taktovkou ústeckých indie electronicarů NAUZEA 
ORCHESTRA (bandzone.cz/nauzeaorchestra) - hosté: WWW 
- experimental hip hop, DEPAKINE CHRONO - acid punk noise 
rock - Činoherní studio (100 Kč)  

Další program - sledujte www.cinoherak.cz a www.festivalsudety.cz 
Info: Jana Válková (jancaval@seznam.cz, 604 824 570). Předprodej v pokladně ČS (Varšavská 767/7, 400 03  

Ústí n. L. - Střekov, tel.: 475 531 428, e-mail: rezervace@cinoherak.cz)

PŘÍLOHOVÉ SOLITÉRY vycházejí již od r. 2007 a dosud bylo emitováno na 51 exemplářů zahrnujících 53 lokalit  
• 2007: únor Adolfov (Adolfsgrün) + Antonínov (Antonsthal), březen Arnultovice (Arnsdorf), duben Babiny I 
(Babina A), květen Babiny II (Babina B), červen Bánov (Bohna) + Berand (Berand), červenec - srpen Bertino 
údolí (Berthagrund), září Bláhov (Plahow), říjen Blansko (Blankenstein), listopad Božtěšice (Postitz), prosinec  
Brná (Birnai) 
• 2008: leden Brozánky (Prosanken), únor Březí (Presei), březen Budov (Budowe), duben Buková hora  
(Zinkenstein, Buchberg), květen Bukovina (Buchbusch) + Býňov (Binowe), červen Církvice (Zirkowitz), červenec  
- srpen Čermná (Leukersdorf), září Černičky (Tschernischken), říjen Čeřeniště (Tschersing), listopad Český  
Bukov (Böhmisch Pockau), prosinec Český Újezd (Böhmisch Neudoerfel) 
• 2009: leden Dělouš (Tillisch), únor Dobětice (Doppitz), březen Dolní Lhota (Welhota), duben Dolní Mírkov 
(Tittelsbach), květen Dolní Zálezly (Salesel), červen Doubravice (Tauberwitz), červenec - srpen Dubice (Dubitz, 
Groß-Dubitz), září Dubičky (Klein-Dubitz), říjen Důlce (Dulce, Dulze), listopad Erbenova vyhlídka (Kaiser Franz 
Josef Turm, Alexander Erben Warte), prosinec Fojtovice (Voitsdorf)
• 2010: leden Habartice (Ebersdorf), únor Habrovany (Habrowan), březen Habrovice (Johnsdorf), duben Habří 
(Haberzie, Haberzi, Haberschie), květen Haslice (Haslitz, Haßlitz), červen Havraní (Rabenhaus) , červenec - srpen 
Hladov (Hungertuch), září Hliňany (Hlinai, Hlinay), říjen Pozvánka na výstavu a festival, listopad Homole u Panny 
(Hummel), prosinec Horní Les (Oberwald)
• 2011: leden Horní Libouchec (Oberkönigswald, Holzgrund), únor Horní Varvažov (Oberarbesau), březen Horní 
Zálezly (Salesel), duben Hostovice (Hottowies), květen Hrbovice (Herbitz), červen Dolní Varvažov (Niederarbesau), 
červenec - srpen Chuderov (Groß Kaudern), září Chuderovec (Klein Kaudern), říjen Chvalov (Qualen),  
listopad Pozvánka na výstavu a festival

ČINOHERNÍ STUDIO
11.11.11 | 20.00 | 100 Kč

WWW (www)
Nauzea Orchestra (indie-electro-punk)

Depakine Chrono (instrumental math punk)
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