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Arakain sice už není ryze thrashmetalová 
kapela, ale neuhnuli jsme

Dvouměsíčník Společenského centra UFFO



A
rakain

Rychlé a agresivní vypalovačky, silné kytarové riffy, ale také nezaměnitelné rockové balady. 
To jsou charakteristické rysy metalové kapely Arakain. Už dlouhých osmatřicet let koncer-
tuje po republice, v Trutnově ale častým hostem nebyla. Nyní to hodlá napravit. „Hrajeme 
rádi všude, kam si nás pozvou a kde můžeme udělat našim stálým i novým posluchačům 
radost,“ říká bubeník Lukáš Doxa Doksanský. V rozhovoru pro Uffoskop s metaláckým nad-
hledem „naznačil“, co můžou čekat. 
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Co pro fanoušky na 23. dubna do Uffa chystáte?
Jelikož byl zájem o program z podzimního turné k desce J&H, 
rozhodli jsme se s tímto programem pokračovat dál. Playlist 
bude obsahovat sedm nových písní a zbytek bude mix starších 
věcí a hitovek, bez kterých by koncert nešlo odehrát.

Fanoušci většinou vyžadují i největší hity. Které zařadíte 
do playlistu?
Pro věrné fans to nebude hádanka a ti ostatní ať se nechají pře-
kvapit... :-)

V minulosti jste zkoušeli také koncerty bez proudu. Měly 
úspěch?

Ano, zkoušeli, ale posluchači byli vyloženě zklamáni, protože 
kromě bubnů neslyšeli de facto vůbec nic.

V jakém složení budete v Trutnově hrát?
Pokud se toho všichni dožijeme, chtěli bychom ve standardní 
sestavě.

Při koncertě vás podpoří kapely Jerem´i a Walkmanz. Jak 
přesně?
Doufáme, že hodně a nebudou si na nás zbytečně tahat trika.

Je hodně měst v republice, kde jste koncertovali podobně 
málo jako v Trutnově? Sám si vzpomínám na váš jediný 

Plánujeme 
výstřel z Aurory
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trutnovský koncert, ještě s Alešem Brichtou…
Většinou si nepamatujeme vůbec, kde jsme koncertovali, ačko-
liv jsme koncertovali v podstatě už skoro všude.

Když jste začínali, hrálo se na metalových koncertech té-
měř bez vizuálních a jiných efektů. Dnes se na vizuál dává 
velký důraz. Bude při vašem koncertě v Trutnově nějaká 
show?
Ano, plánujeme výstřel z Aurory, potopení Titanicu a simulaci 
pádu budov WTC.

Jaké máte v poslední době ohlasy na vaše koncerty?
Kritiky se k nám nedostaly a posluchači reagují kladně. Neevi-
dujeme ani žádné zásahy pivem, bohužel ani podprsenkama.

Kolik koncertů zvládnete za rok?
Hrajeme asi šedesát akcí ročně, což jsou naše koncerty nebo 
přes léto festivaly.

Hrajete už přes 35 let. Kapela se změnila. Změnili se i vaši 
fanoušci?
Máme fanoušky, kteří s námi stárnou, ale přibývají i mladší. Děti 
nejsou výjimkou.

Jste pořád zarputilí thrashmetalisti, jako v počátcích Ara-
kainu, nebo jste trochu změkli?
Na starším těle měkne kromě jater vše. Arakain sice už není ryze 
thrashmetalová kapela, ale neuhnuli jsme.

Kde berete inspiraci pro nové skladby?
Již delší dobu se na nových skladbách podílejí čtyři členové. 
Jirka získává inspirace především při ranním buzení jeho čtyř-
letou dcerou. Sám říká, že po ránu je hlava nejčerstvější a múzy 
musí doslova odhánět. Zdenda dává přednost přírodnímu pro-
středí v idylické chaloupce, protože dle jeho slov by ve městě 
nenapsal ani A A E E. Míra na to šel od lesa a lovením signálu 
přes vysílačku nachází v neidentifikovatelném šumu riffy a do-
konce i melodie. Honza většinou vychází z riffu „Harley Harley 
Davidson“, na čemž už postavil několik kvalitních písní.   
                                                                                                                                       

Pavel Cajthaml

ARAKAIN
Thrashmetalová kapela vznikla na jaře 1982.

Zakládajícími členy byli zpěvák Aleš Brichta, 
kytarista Jiří Urban a bubeník Miroslav Nedvěd.

V letech 1984–1986 s kapelou jako host 
vystupovala i Lucie Bílá.

V roce 2002 vystřídal Brichtu zpěvák Petr Kolář.

Aktuálně skupina koncertuje ve složení: 
Honza Toužimský (zpěv), Jiří Urban (kytara), 

Mirek Mach (kytara), Zdeněk Kub (baskytara), 
Lukáš Doxa Doksanský (bicí).



4 Uffoskop

Program
Předprodej a rezervace vstupenek: Inforecepce UFFO 

pondělí–pátek 8:00–16:00 hodin 
Pokud bude v Uffu akce, kterou pořádá UFFO, bude recepce otevřena do 19:30 hodin, o víkendu pak vždy hodinu před zahájením akce.

tel. 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz

Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Trutnov
pondělí–pátek 9:00–17:00 hodin, sobota 9:00–12:00 hodin, tel. 499 818 245

Změna programu vyhrazena!

6. 2.–16. 4. | Jazzinec 2020
Mezinárodní hudební festival
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s., spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz

1. 3. | A na noze pevnina
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 4 let
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč, 
se slevovou kartou 72 Kč 

2. 3. | Akademie třetího věku
Ing. Michal Skalka: Krkonoše - tundra v srdci Evropy
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

2. 3. | Bosna a Hercegovina
Cestopisný večer Libora Drahoňovského
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč 

5. 3. | Poutníci
Koncert
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 200 Kč 

9. 3. | Na plný coole!
Zábavný pořad Zdeňka Izera
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

10. 3. | Stopem se psem v Asii
Cestopisný večer Slávka Krále 
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč 

11. 3. | Monster (Netvor)
Divadelní delikatesy: Sharon Vazanna Dance Group (Izrael)
Taneční představení
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky DD, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč

12. 3. | Bratři Ebenové
Koncert
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 350, 320, 300 Kč 

14. 3. | PoStOjíme v Uffu
Koncert na stání Police Symphony Orchestra
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 190 Kč 

15. 3. | Vinnetou
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Polárka, Brno
Představení pro děti od 6 let
UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 120 Kč, 
se slevovou kartou 96 Kč

16. 3. | Akademie třetího věku
Tomáš Kubeš: Galapágy
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

16. 3. | Černobyl
Přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč 

18. 3. | Snímek 51
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Kašpar, Praha
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč 

19. 3. | Horkýže Slíže
Koncert na stání
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 350 Kč v předprodeji, 
400 Kč v den koncertu 

22. 3. | Hrdinové
Divadlo a hudba: Komorní divadlo Kalich
Činoherní představení, hrají Petr Kostka, Jaroslav Satoranský 
a Miroslav Vladyka
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky DH, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč 

24. 3. | Argentinské tango
Vystoupí vynikající tanečník Cem Tezcan a jeho taneční 
partnerka Małgorzata Kral.  
O hudební složku se postarají dva členové tureckého  
Okotango Quartetu: Özdener Koyutürk (klavír) 
a Gustavo Battistessa (bandoneon). Pořad těm, kdo nechtějí 
být jen diváky, dá možnost si tanec i vyzkoušet.
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 300 Kč
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foto: Ascaf Avraham

foto: Martin Svoboda



5Uffoskop

26. 3. | Kočka na rozpálené 
plechové střeše 
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav
Slavné rodinné drama Tennessee Williamse ve zcela novém 
překladu. Tento titul uvádíme místo inscenace Teď mě zabij, 
kterou zařadíme až do příští divadelní sezony. 
Vstupenky na představení Teď mě zabij neplatí na inscenaci 
Kočka na rozpálené plechové střeše. Vrátit je můžete pouze 
v Inforecepci UFFO, a to nejpozději do 26. 3.
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč 

29. 3. | Vynášení Smrtky
Vítání jara - akce pro malé i velké
UFFO ** od 15:00 hodin taneční a hudební vystoupení ZUŠ 
Trutnov ** potom průvod od Uffa ke kinu Vesmír, kde bude 
vhozena Morana do řeky Úpy ** bez vstupného 

29. 3. | TwoMan Show
Stand-up comedy vystoupení Adély Elbel a Pavla Tomeše
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250, 220 Kč 

30. 3. | Akademie třetího věku
Bc. Richard Matula: Loutky na frontě
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

30. 3. | Expedice Borneo
Cestopisný večer manželů Motani
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč 

5. 4. | O překrásné Vasilise
Rodinné UFFOkousky: Taneční divadlo Honzy Pokusila 
Představení pro děti od 3 let
UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 80 Kč, 
se slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 3.

6. 4. | Akademie třetího věku
Alena a Jiří Márovi: Austrálie
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

6. 4. | Kambodža, Laos a Thajsko
Cestopisný pořad Aleny a Jiřího Márových
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předprodej 
vstupenek od 2. 3.

17. 4. | Jarní koncert Krakonošky
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO  
a město Trutnov 
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 3.

19. 4. | Prezidementi
Divadelní delikatesy: Spitfire Company
Premiéra!
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky DD, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč 
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Výstavy
Galerie UFFO

otevřeno: pondělí–pátek 8:00–18:00 hodin, 
sobota 12:00–18:00 hodin 

vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

do 31. 3. | Paulina Skavova: Par Force

8. 4.–12. 5. | Dagmar Šubrtová
Vernisáž 7. 4. od 18:00 hodin 

20. 4. | Akademie třetího věku
Iveta Aman, DiS.: Setkání s hudbou
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

20. 4. | Fotograf na cestách 
- splněný sen
Cestopisný večer s Jiřím Kolbabou - českým cestovatelem, 
fotografem a spisovatelem, viceprezidentem Českého klubu 
cestovatelů
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč 

23. 4. | Arakain
Hosté: Jerem´i a Walkmanz
Koncert na stání
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 395 Kč, 
v den koncertu 480 Kč 

25. 4. | Spejbl versus Drákula
Divadlo a hudba: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Představení pro dospělé 
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky DH, 
ostatní - vstupné 330, 300, 270 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 3. 

26. 4. | Hurvínkova cesta 
do Tramtárie
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Představení pro děti od 4 let
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 190 Kč, 
se slevovou kartou 152 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 3.

27. 4. | Malina Brothers 
10 let Tour
Koncert
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250 Kč 

28. 4. | Požitkáři
Činoherní divadlo B: Divadlo Na zábradlí, Praha
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 3.

29. 4. | Krás(k)a na scéně
Činoherní divadlo A: Městské divadlo Mladá Boleslav
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, 
ostatní - vstupné 370, 340, 310 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 3.

foto: Jakub Křovák

foto: KIVA
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Prezidementi?
Nekorektní legrace 
o absurdních věcech
Autoři sami o ní tvrdí, že jde o břitkou satirickou fresku. Inscenace Prezidementi pouka-
zuje na politiku. Bez skrupulí, ostře, ale vtipně a s nadhledem. Naznačuje to už počátek 
příběhu. „Političtí prezidementi se rozhodnou vyhostit ze své země asijského jelena, který 
svou agresivitou kriticky zmenšuje životní prostor jelenu tuzemskému,“ uvádí režisér Petr 
Boháč.

O vaší inscenaci se uvádí, že satiricky a ironicky pojedná-
vá o nesmyslné tuposti naší politické scény. Takže zatímco 
většina lidí si nad politikou spíš zanadává, vy v ní dokážete 
najít i dost legrace?
Legrace není nikdy dost. Je to obranný mechanismus unave-
ného člověka, který se na politiku nemůže ani podívat. Ale když 
změníte pohled a ironicky nahlédnete pod pokličku některých 
politických vyjádření, objeví se vám nekonečné moře absurdní 
tuposti. Ocitáte se uprostřed absurdního divadla jménem poli-
tika.

Je vaše představení inspirované jen českými politiky, nebo 
jste čerpali náměty i v zahraničí?
Myslím si, že je to mix. Ale česká scéna, kterou výhradně pojme-
nováváme slovy tuzemská otázka nebo domovina, byla zákla-
dem. Ale rozhodně se nejedná o parodii. Je to absurdní divadlo, 
takže spíše se jedná o symbolické vypodobnění některých poli-
tických, společenských patologických jevů. 
 
Na jaký konkrétní příběh se mohou diváci těšit?
Příběh je jednoduchý. V domovině proběhlo všelidové národ-
ní hlasování o tom, jestli asijský jelen může zůstat nebo dojde  
k jeho odsunu. Výsledek je neskutečně vyrovnaný, o několik de-
setinek zvítězil názor, že je nutný odsun, a hlavní Prezidement 
si nechal čas na rozmyšlenou, jestli dekret odsunu podepíše, 
či nikoliv. To je hlavní motiv, o to se hraje. Kontext tvoří vysílání 
tuzemské televize, která vysílá přímý přenos možného odsunu, 
neboť Prezidement ohlásil, že jeho konečné rozhodnutí padne 
přímo na letišti. Takže je všechno připraveno k odsunu, jen se 
čeká, jestli bude odsunut, nebo vykonán. Hlavní roli ve všech 
postranních dějích hraje prezidementův kancléř, který průběžně  
a kontinuálně ohlašuje různá dementi, co Prezidement rozhod-
ně neřekl. Divák děj sleduje optikou televizního přenosu hrané-
ho divadelně.
 
Poznají diváci někoho z bývalých či současných politiků, 
nebo jste do vaší inscenace konkrétní postavy z reálné po-
litiky nevložili?
Samozřejmě záleží, jestli diváci budou chtít někoho poznat. 
Osobně to však s nikým nespojuji. Kancléř se například jmenu-
je Ing. Vít Zmrdoslav Kolouh, Ph.D., a rozhodně má předobraz 
v někom jiném než ve známém politikovi. Na druhou stranu je 
tam postava Boltíka Dukly, který vede bohoslužbu při pohřbu Je-
lenkury, hlavního odpůrce asijského jelena. Ale jména se mohou 
ještě změnit.

Proč se inscenace jmenuje právě Prezidementi? Je v tom 
narážka na hlavu státu, nebo jen hodící se slovní hříčka?
Zvolil jsem množné číslo tohoto pojmenování, abych otupil pří-
mou narážku na našeho prezidenta. Prezidementi jsou všichni, 

kteří naskočili do kolotoče jménem politika a kteří z něj neumí 
vyskočit. Jak už jsem psal výše, hrajeme si s motivem hlášených 
dementi, tedy popřením toho, co již bylo řečeno. V tomto ohledu 
je to nepřímé spojení s absurdním dramatem Václava Havla.

Čím jsou Prezidementi po žánrové stránce? Fyzickým, ta-
nečním nebo experimentálním divadlem?
Myslím si, že u nás je to vždy mix. V tomto případě se jedná  
o parodický kabaret, fyzické divadlo vystavěné na hraní s mas-
kami. Budeme používat specifickou divadelní techniku, kdy jed-
ny postavy jednají a druhé je slovně animují. Oba řečníky velmi 
dobře znáte. Jsou to Saša Rašilov a Lucie Trmíková. Myslím si, že 
budou mít prostor se neuvěřitelně vyblbnout. Jinak to neumím 
popsat.

Na představení s vámi spolupracovala i sochařka Paulina 
Skavova, která pochází z Trutnova a v Uffu vede výstavní 
galerii. Co vás přimělo ji zapojit do Prezidementů? Co kon-
krétně pro ně vytvořila?
Doufám, že uvidíte její masky. Nebo návrhy masek.

Na koprodukci se podílelo také trutnovské Uffo. Jak?
Budeme mít v Uffu premiéru, což je skvělé. A také předpremi-
érovskou rezidenci. Bez této pomoci by představení nemohlo 
vzniknout.
 
Vyhovuje vám prostor Uffa?
Je to dokonalý prostor pro podobná představení.

S jakými pocity by měli diváci z představení odcházet? 
Uvolnění. S dobrou náladou. S vědomím, že i když je mnoho věcí 
absurdních, ještě se můžeme smát a dělat si nekorektní legraci 
nejen z druhých, ale i ze sama sebe.   
                                                                                                                                       

Pavel Cajthaml

PREZIDEMENTI
Námět, režie: Petr Boháč, Miřenka Čechová

Produkce: Spitfire Company

Koprodukce: Uffo Trutnov, Jatka 78

Hrají: Lucie Trmíková, Jindřiška Křivánková, 
Lída Rašilovová, Eva Stará, Michaela Hradecká, 

Saša Rašilov, Maťo Talaga
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Kromě sněhu, 
dětí a zvířat najdete 
v Krás(c)e na scéně 
téměř vše
Jedno špičkové představení na konci března a druhé hned následující měsíc. V trutnov-
ském Uffu bude hned dvakrát během necelých pěti týdnů účinkovat Městské divadlo Mla-
dá Boleslav. Náhoda, nebo záměr? „Je to zcela jistě shoda okolností, žádný záměr v tom 
není,“ vysvětluje umělecký šéf divadla Petr Mikeska.

Jako první jste měli přivézt inscenaci Teď mě zabij. Proč to 
nedopadne?
Herci jsou stejně jako ostatní lidé zranitelní a představitel jed-
né z hlavních rolí Roman Teprt je nyní v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Role je tak zásadní, že je vyloučeno, aby byla pl-
nohodnotně zastoupena jiným hercem.

Jako náhradu jste zvolili Kočku na rozpálené plechové 
střeše. Proč?
Protože společně souzní žánrově, a tak se dá předpokládat, že 
divák na tuto změnu rád přistoupí.

„Kočka“ asi nebude plná černého humoru, jako Teď mě za-
bij. Nebo ano? Na co se mohou diváci těšit?
Je to klasická hra Tennessee Williamse, velmi známá z filmové-
ho zpracování s Elizabeth Taylor a Paulem Newmanem. Je to 
rodinné drama, čili jistě si diváci najdou i situace, kterým se 
zasmějí.

Jako druhou sehrajete v Uffu hru připomínající shake-
spearovské časy Krás(k)a na scéně. Proč jste se vrátili až 
tak hluboko do historie? Co vás na tomto námětu zaujalo?
Je to sice návrat do historie, ovšem pouze v tématu, jinak je to 
divadelní text velmi nový. Na pozadí velkého historického pří-
běhu se rozehrává téma velmi současné - téma vlastní identity 
ve světě, který umí jedince vynést na vrchol a v další okamžik 
ho srazit až na dno.

Je Krás(k)a dramatem, či komedií?
Kromě sněhu, dětí a zvířat najdete v Krás(c)e na scéně téměř 
vše. :-)

Představení trvá tři hodiny. Není to na českého diváka moc 
dlouho?
Velký příběh potřebuje svůj čas. Domnívám se, že divák se 
nudit nebude, poněvadž je to opravdu velká historická freska  
s mnoha emocemi a zákrutami.

Herec Daniel Bambas dostal za roli Edwarda Kynastona 
Cenu Thálie 2017. Překvapilo vás to?
Především mě ocenění potěšilo. Jednak si to Daniel za svůj vý-
kon zaslouží, a jednak je to signál, že se snažíme dělat divadlo, 
jak nejlépe v dané chvíli jsme schopni.

Na scéně se vystřídá mnohem víc herců než v jiných hrách. 
Jak dlouho trvalo, než jste Krásku secvičili?
Krás(k)a na scéně se zkoušela v běžném zkouškovém režimu - 
tedy sedm týdnů.

Až odehrajete v Trutnově obě představení, co byste chtěli, 
aby si o vašem divadle mysleli diváci?
Že to nebyly promarněné večery. A až příště přijedeme, rádi 
znovu přijdou.   
                                                                                                                                       

Pavel Cajthaml
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MĚSTSKÉ DIVADLO 
MLADÁ BOLESLAV 

2x V UFFU
čtvrtek 26. 3. v 19:00

Kočka na rozpálené plechové střeše
Slavné rodinné drama z amerického jihu 

ve zcela novém překladu

středa 29. 4. v 19:00
Krás(k)a na scéně

Výlet do shakespearových časů a světa herců

Krás(k)a na scéně
foto: Jakub Křovák
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Březen, duben, květen - poslední tři měsíce této divadelní sezony nabídnou představení  
v rámci předplatného původně plánovaná, ale i tituly, které budou uvedeny jako náhrada 
za inscenace, které se nemůžou uskutečnit z důvodu zdravotních problémů herců. 
Nabídka jednotlivých abonentních skupin:

Činoherní divadlo A
18. 3. Snímek 51 
29. 4. Krás(k)a na scéně 
12. 5. Bang

Činoherní divadlo B
26. 3. Kočka na rozpálené 
plechové střeše 
Slavné rodinné drama Tennessee Williamse ve zcela novém pře-
kladu. Tento titul uvádíme místo inscenace Teď mě zabij, kterou 
zařadíme až do příští divadelní sezony. Obě inscenace jsou z re-
pertoáru Městského divadla Mladá Boleslav. 

28. 4. Požitkáři

27. 5. Lordi 
Poslední titul, který chyběl v nabídce této abonentní skupiny. 
Skandální salonní komedie o třech rozpustilých slovenských 
Lordech, kteří si v Londýně rozdělují dámy a za sexuální zážitky 
s nimi si nadělují červené a černé body. Jednoho večera však po-
ruší svá pravidla a dojde ke katastrofě… Hrají: Martin Hofmann, 
Filip Rajmont, Peter Serge Butko.

Poslední tři měsíce 
divadelní sezony 2019–20

Divadelní delikatesy
11. 3. Monster (Netvor)
19. 4. Prezidementi

Divadlo a hudba
22. 3. Hrdinové

25. 4. Spejbl versus Drákula 
(pozn.: Víte, že Spejblovi je letos 100 let?)

11. 5. Freddie - concert show

14. 5. Taneční hodiny 
Jak naučit tančit autistického profesora, který nemá rád doteky? 
Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že má nohu 
v ortéze a sotva chodí... Romantická komedie, jejímiž protagonis-
ty jsou Miroslav Táborský a Petra Nesvačilová. Tento titul z reper-
toáru Divadla Ungelt nahradí inscenaci Sancho Panza (předsta-
vení Cirku La Putyka - původně plánované na leden, uvedeme jej 
však až v příští divadelní sezoně).

Podrobnější informace o divadelní sezoně 2020–2021 budou  
k dispozici v květnu.

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
NOVÉHO CIRKUSU

1. - 7. 6. 2020


