
• 3. 11. so - 15. 12. so • VŠECHNO JE V TOBĚ!
Čtvrtý ročník festivalu se sudetskou tématikou vzniká za spolupráce Činoherního studia, Ústecké kulturní 
platformy ’98 - vydavatele Nových Ústeckých přehledů (www.nup.cz), Lesa divokých sviní a Galerie Emila 
Filly (gef.cz) pod záštitou náměstkyně primátora Bc. Zuzany Kailové (zuzana.kailova@mag-ul.cz). Odehraje 
se v několika blocích převážně v Činoherním studiu (cinoherak.cz). Bezmála tradičně věnovaný lidským 
právům a moderním dějinám střední Evropy nabídne tentokrát v synergii s heslem 41. sezóny VŠECHNO 
JE V TOBĚ pestrý program o hledání osobních východisek a alternativ k odlidštěným mechanismům 
mocenských systémů, které se podílely a podílejí na utváření společnosti, v níž žijeme. Autentické příběhy 
lidí, kteří morálně odolali nebo se obětovali pro druhé, i těch, co podlehli a - byť často za okolností, které 
si těžko dokážeme představit - podepsali smlouvu s Ďáblem, příběhy často prosté i neuvěřitelné zároveň, 
budou utvářet hlavní dramaturgickou linii. Letošní vlajková loď - monodrama Chudí v Lodži, věnované 
životům, snům a touhám zavražděných Židů spolu s derniérou legendárního Pana Theodora Mundstocka 
připomene osudy menšiny, která výrazně spoluutvářela nejen středoevropské, ale i místní dějiny. Také řada 
dalších akcí se bude vztahovat k osudům sociálních, kulturních i politických menšin. Program již tradičně 
doplní přednášky, besedy, výstavy a filmové projekce. Festival Sudety 2012 se těší na Vaši návštěvu...

• 3. 11. so 13:33 (vstupné dobrovolné) • STŘEDOHORSKÉ JAMOVÁNÍ 2012 
aneb Souboj marmelád v rytmu jazzu - 5. roč. soutěže v kategoriích: hrušková, 
švestková a všeovocová (i ostatní směsi) - v režii o. s. Středohoří sobě - těšíme se 
na Vaše tradiční i experimentální výtvory! Pro děti je přichystáno malování sklenic - 
partneři: Švestková dráha (svestkovadraha.cz), Knihkupectví Pod věží (podvezi.cz), 
Galerie Suterén (galeriesuteren.cz), Monotyp (monotyp.blogspot.cz), Zámecké sady 
Chrámce (zameckesadychramce.com) - bez přispění Města Ústí n. L. (usti-nl.cz)  
a Ústeckého kraje (kr-ustecky.cz) - propozice: stredohorisobe.wz.cz - Činoherní 
studio (cinoherak.cz).

• 6. 11. út - 15. 12. so • PÁRALOVO ÚSTÍ OČIMA 
ADOLFA ČEJCHANA - Všední život a tvář Ústí v 60. a 70. l. 20. stol. - jedinečný 
genius loci - výstava u příležitosti premiéry Soukromé vichřice - spisovatelův 
(*10. 8. 1932 Praha) vrstevník (*30. 3. 1930) a náš střekovský soused vytvořil 
obdivuhodnou kolekci snímků města i obyvatel - Ústí nad Labem mladýma očima 
(1965) a Ústecké retro (2011) - Činoherní studio (cinoherak.cz). 

• 6. 11. út 20:20 (20,-) • PechaKucha NIGHT - Večer v duchu celosvětově 
rozšířené a současně velmi oblíbené formy prezentace tvůrčích osobností pocházející 
z Tokia, od dubna 2012 se pořádá také v Ústí n. L. Při této příležitosti se poprvé 
uskuteční mimo dosavadní domovský prostor - Galerii Emila Filly (gef.cz). Představí 
pestrý výběr umělců, znalců, pamětníků a dalších zajímavých lidí, kteří ve formátu 
20x 20 sekund na 20 obrázků budou hovořit na téma Sudety. Osvěžení v polovině 
večera zajistí bar, těšit se můžete i na malé hudební vystoupení... - Činoherní studio 
(cinoherak.cz).

• 9. 11. pá 19:00 (150 - 99,-) • PAN THEODOR 
MUNDSTOCK - Osud jednoho českého Žida za 
protektorátu - připomínka tragického výročí Křišťálové noci (čtvrtek 9. 11. 1933), 
derniéra legendárního monodramatu, co se za neuvěřitelných 28 let dočkal více než 
200 repríz - ve vlastní režii hr. Jaroslav ‘Achab’ Haidler. Prvotina (1963) známého 
českého spisovatele Ladislava Fukse (*24. 9. 1923 Praha - †19. 8. 1994 Praha), 
Mundstock žije v divné době, která ho ‘válcuje’ stejně jako všechny, které osud, krev 

a norimberské zákony (1935) nahnaly do jednoho stáda. Leč nevzpírá se, neumí to, na to je moc slabý. Jen 
miluje život, i kdyby to bylo pouhé přežívání… - Činoherní studio (cinoherak.cz).

• 12. 11. po 19:00 (vstupné dobrovolné) • SUDETSKÁ FILMOVÁ NOC  
- Promítání dokumentárních snímků laureáta Ceny Jindřicha Chaloupeckého  
(cjch.cz) za r. 2011, Marka Thera (*6. 8. 1977 Praha), nositele uznání za nejlepší 
snímek r. 2007 z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (dokument-
festival.cz) Poustevna, das ist Paradies - Martina Duška (*1978 Česká Lípa), 
Rozálie Kohoutové (*3. 5. 1985 Praha - 2012 Kytlice, Zimmer Frei, 2009 Roma 
Boys aj.), Janka Rouse (*19. 9. 1981 Praha), Aleše Čermáka (*4. 3. 1984 Praha) 
(alescermak.info) ad. - Činoherní studio (cinoherak.cz).
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Grafické zpracování: Romana ‘Rozka’ Pidrmanová

• 17. 11. so 14:00 (vstupné dobrovolné) • SUDETSKÝ DEN celodenní program  
v různých prostorách divadla bude mj. zahrnovat: Autorské čtení sudetského 
básníka Radka Fridricha; Vernisáž výstavy fotografií Páralovo Ústí očima Adolfa 
Čejchana - za osobní účasti autora (*30. 3. 1930); přednášku historika Martina 
Krska - Osudy rodiny Petschků; Sobotní chvilku poezie dramaturga Činoherního 
studia Vojtěcha Bárty... a mnoho dalšího...

• 17. 11. so 19:00 (180 - 99,-) • CHUDÍ V LODŽI - ‘Jakmile je vyhnaných  
a mrtvých víc než živých, začnou mrtví mluvit místo živých. Živých jednoduše není 
dost na to, aby dokázali unést celou skutečnost.’ Světová premiéra dramatizace na 
motivy knihy Steve Sem-Sandberga, patrně nejúspěšnějšího švédského románu 
posledních 30ti let. Jevištní meditace nad poměrem lidské svobody a moci; morálky  
a života, smrti a lži; přirozenosti a strachu. Vyprávění o božích úmluvách a smlouvách 
s ďáblem. Báseň o snech a touhách lidí z města mrtvých. - hr. Jaroslav ‘Achab’ 
Haidler, sc. Andrej Ďurík (andrejdurik.com), dr. a rež. Vojtěch Bárta - Činoherní 
studio (cinoherak.cz).

• 18. 11. ne 11:00 (zdarma) • SUDETSKÝ BATŮŽEK (11 km) - Další ze 
série pravidelných nedělních korz, vycházka turistického odd. ČS Batůžek v čele 
se zapáleným sudetským vlastencem, děčínským archivářem SOkA Děčín Petrem 
Karlíčkem, výlet krásnou krajinou nás provede kolem romantických i děsuplných 
ruin několika zaniklých obcí, vše doplněno fundovaným i vzrušujícím výkladem  
a fakultativně zakončeno v příjemné osvěžovně - hostinci U Fešáka - sraz:  
v Zubrnicích před kostelem Kostel sv. Maří Magdaleny - trasa (s větším převýšením): 

Zubrnice (Saubernitz) - Velké Stínky (Gross Zinken) - Stará Homole (Althummel) - zaniklá Thunovská 
lesovna - Vitín (Wittine) - Mauerschin - Malé Březno (Klein-Priesen) (velkobrezensko.cz) - spojení: bus Ústí 
n. L. hl. n. 8:24 Bus 592458 301, 10:24 Bus 592458 303; pro automobilisty: přívoz (privozvelkebrezno.info) 
Velké Březno (Gross Priesen) jezdí 7:00 - 17:00 - zpáteční spoje u průvodce nebo dozoru.

• 18. 11. ne 19:00 (zdarma) • CÁRY Z HRANEJCH FILMŮ - Sestřih 5ti 
dobových celovečerních snímků (50. - 60. l. min. stol.) - místa ústeckého Severního 
Polabí (severnipolabi.cz) - fotograf, badatel, blogger (usti.blog.cz), cestovatel, herec, 
překladatel atd. Milan ‘Pekky’ Bouška - Činoherní studio (cinoherak.cz).

• 18. 11. ne 19:30 (vstupné dobrovolné) • CÁRY STAREJCH FILMŮ - 
Pořad z unikátních dokumentů vznikl v rámci projektu 
Historie českého undergroundu Ústavu pro studium 
totalitních režimů (ustrcr.cz), je chronologicky propojen 
a ucelen komentářem jednoho ze zakladatelů hnutí - Františka ‘Čuňase’ 
Stárka (*1. 12. 1952 Plzeň), disidenta a laureáta Ceny Paměti národa 2012 
(cenypametinaroda.cz). Zhlédnete amatérské práce, ‘cvíčka’ žáků FAMU  
i profesionálně provedené snímky tématu se věnující s nelíčeným zájmem. Vzorky 
propagandistických agitek Čs. televize a instruktážní elaborát StB působí dnes 

až komickým dojmem. Vzhledem k tomu, že domácí (8mm) kopírování bylo prakticky nemožné, nelze  
o samizdatu takřka hovořit, většina zůstávala jen v originálech, proto máme k dispozici jen vzácná torza, 
zbytky nenávratně zmizely při domovních prohlídkách nebo byly osvětleny rukou příslušníků VB přímo při 
pokusu o natáčení. Jde tedy o konkrétní události, jež ale mají své příběhy - Činoherní studio (cinoherak.cz).

• 26. 11. po 19:00 (99,-) • ODCHÁZENÍ - Inscenace uznávaného souboru 
Domu kultury z Krupky (krupka-mesto.cz) v rež. Jany Urbanové, krupští vůbec 
jako první amatérský soubor získali práva na uvádění posledního dokončeného 
dramatu Václava Havla (*5. 10. 1936 Praha - †18. 12. 2011 Vlčice - Hrádeček)  
z r. 2007. Potlačilo principy absurdního divadla a zdůraznilo společensko-politický 
obsah. Plné podobenství a sarkasmů zobrazuje výměnu jedné garnitury a nahrazení 
novou, mnohem agresivnější... odvážný čin na prknech Činoherního studia...

• 1. 12. so 20:00 (100,-) • ZWEI KESSEL BUNTES #9 - Pokračování úspěšné 
klubové noci - hr. DVA (2dva.cz) - indie pop, B4 (b4.noise.cz) - psychedelic lo-fi, NAUZEA 
ORCHESTRA - indie electronica - Činoherní studio (cinoherak.cz).

Další program v přípravě - sledujte www.festivalsudety.cz a www.cinoherak.cz 
Info: Veronika Musilova Kyrianova (veronika_musilova@centrum.cz) - 723 703 019, 

Vojtěch Bárta (bartavojtech@gmail.com) - 732 341 382. Předprodej v pokladně ČS (Varšavská 767/7, 400 03 Ústí n. L. 
- Střekov, tel.: 411 198 061, 411 198 062, 411 198 063), e-mail: rezervace@cinoherak.cz.
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