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ABONENTNÍ KATALOG 2021/2022
Vážení diváci,
stojíme na prahu nové sezóny. Řada z vás má jistě pochyby
o tom, jak bude vypadat, když víme, že ta minulá skončila v podstatě ještě dřív, než pořádně začala. Vězte, že o tom, jak bude kulturní sezóna 2021/2022 skutečně vypadat, nevíme nic ani my v Kulturním centru Turnov. Katalog, který právě držíte v rukou, vám
ukáže, jak by za normálních okolností abonentní sezóna turnovské
kultury v nadcházející sezóně měla vypadat. Zároveň vás však
chceme ubezpečit, že pokud se dostaví nějaké nové koronavirové
zákazy kulturních akcí, budeme na ně reagovat tak, jak jsme na ně
reagovali i v uplynulých dvou sezónách, tedy bezprostředním vracením peněz. Nebojte se proto nákupu abonentních vstupenek,
o své peníze v žádném případě nepřijdete.
Letošní divadelní abonmá je kratší. Začínáme až v listopadu
a nabídneme vám tedy „jen“ sedm divadelních představení. Na některé z nich jste se mohli těšit již v loňské (ne)sezóně. S radostí
a přesvědčením o správnosti takové cesty tedy i letos pokračujeme
v nastavené dramaturgii divadelního abonmá a opět vám nabízíme
směsici divadelních představení různých žánrů a různých divadel,
kterou však spojuje jeden zásadní ukazatel – jejich kvalita. Turnovské publikum nás totiž již řadu let přesvědčuje o tom, že je výjimečně vnímavé a kvalitu dokáže ocenit.
Abonentní vstupenka na všech sedm představení Divadelní abonentní řady stojí 1 680 Kč, tedy opět 240 Kč za jedno představení.
Mít ji bude samozřejmě výhodné, neboť ceny vstupenek na jednotlivá představení se budou pohybovat mezi 320 a 480 Kč v předprodeji. V platnosti dále zůstává jak 50% studentská sleva, tak také
10% sleva na nákup abonentek i vstupenek na jednotlivá představení této abonentní řady pro diváky starší 65 let.
Turnovské hudební večery jsou stálicí kulturního programu již
dlouhá desetiletí. Je zavazující a potěšující, jak velký zájem o koncerty
klasické hudby v Turnově je. Proto si i zde troufáme občas ukročit
stranou a nabídnout divákům „něco jiného“. Perlou letošní abonentní
řady tak jistě bude loni neuskutečněné lednové vystoupení Ensemble Damian, které nám představí volně rekonstruovanou ztracenou operu Claudia Monteverdiho L’Arianna z roku 1608. Jistě není
náhodou, že za toto své dílo získal Ensemble Damian diváckou cenu
na 14. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2020 a jeho předvedení zde bylo zakončeno několikanásobnými „standing ovations“.
Cena abonentní vstupenky je stejná jako vloni – 900 Kč, pro seniory 600 Kč a děti do 15 let mají vstup zdarma. I v tomto abo-

nentním cyklu nadále platí sleva 10 % pro nákup vstupenek na jednotlivé koncerty pro posluchače starší 65 let. Pro abonenty navíc
stále nabízíme možnost navštívit jeden z našich adventních koncertů.
Opět nabízíme všem dálek chtivým abonentní řadu Cestovatelského klubu. Přestože po dobu koronavirového omezení bylo
možné relativně bezpečně cestovat jen po Čechách, ponechali
jsme v nabídce i dvě zajímavé přednášky o zajímavých koutech
České republiky, totiž o Orlických horách a o České Kanadě. Cena
abonentní vstupenky je 1 040 Kč, přičemž vstupné na jednotlivé pořady bude 100 Kč v předprodeji i na místě. Po vyprodání kapacity
kina budeme mít i letos připravený příjemný sálek až pro 40 diváků s velkým plátnem a pohodlným sezením za plátnem kina. Sem
se budou prodávat vstupenky za 60 Kč.
Abonentní nabídka je znovu bohatá a my věříme, že ji oceníte
a poctíte nás svou návštěvou.
Budeme se na vás těšit.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRODEJE ABONENTNÍCH
VSTUPENEK PRO SEZÓNU 2021/2022
• Prodej abonentních vstupenek bude zahájen ve středu 1. září
2021.
• Do 21. září jsou držena v rezervaci místa stávajících abonentů,
ostatní místa jsou k dispozici.
• Nepotvrzené rezervace stávajících abonentů budou uvolněny
a nabídnuty dalším zájemcům ve středu 22. září 2021.
• Platbu za abonentní vstupenky lze provést hotově i bezhotovostně prostřednictvím platební karty na recepci KC Střelnice, Markova 311, Turnov, případně po domluvě převodem na účet.
• Platbu za vstupenky stávajících abonentů je třeba provést nejpozději do 21. září, za nové abonentní vstupenky pak do 30. září
2021. Pokud nebudou do tohoto termínu vstupenky zaplaceny,
budou nabídnuty dalším zájemcům.
• Vstupenky obdrží abonenti v dostatečném předstihu před prvním představením společně s pozvánkou na první představení.
• Abonentní vstupenky jsou přenosné, využít je proto může kdokoliv. Výjimku tvoří studentské abonentky na divadlo a dětské na
THV, které přenosné nejsou.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Divadelní abonentní
ﬁada 2021/22

Kdo se bojí Virginie Woolfové
Klicperovo divadlo Hradec Králové /ãtvrtek 11. listopadu 2021 – 19.30 hodin
„Prosím? Ach promiňte. Já jsem vás neposlouchal.
Nebo jsem myslel na něco jinýho... Nehodící se
škrtněte.“
ečírek. Hostiteli jsou stárnoucí profesor a jeho žena, kteří si prostřednictvím virtuálního
světa a virtuálních příběhů dokážou ubližovat s šokujícím gustem a razancí. Pravděpodobně
proto, aby dokázali sami sobě, že ještě žijí. Hostem
je mladý pár na začátku vztahu i kariéry, plný iluzí

V

o budoucím životě. Romantická představa o harmonii manželské lásky je cupována na kousky...
a Edward Albee tak činí skrze absurditu. Realita
a iluze na sebe tvrdě narážejí, hrdinové hry unikají
z nejistoty vlastní existence do náruče iluze.
Prolínání a konflikt těchto dvou světů žene děj jedné noci dál a dál. Skrze pichlavé, vtipné dialogy,
psané s ironickým až cynickým nadhledem, založené na principu agresivní hry, se odhalují ta nejintimnější tajemství, vyjevují se komplexy, traumata
a úzkosti, hrají se kruté a cynické hry, všechny hranice jsou překročeny. A možná je pád na absolutní
dno šancí na nový začátek.
Absurdní drama světoznámého dramatika Edwarda Albeeho při své premiéře roku 1962 způsobilo obrovský skandál. Nabouralo optimistickou
poválečnou náladu Američanů a vysmálo se jejich
budování „amerického snu“. Postavilo veškeré hodnoty na hlavu a zpochybnilo základní jistoty. Například jistotu, že jazyk slouží ke komunikaci.

hudba: Jindřich Čížek
hrají: Zora Valchařová-Poulová, Filip Richtermoc,
Anna Peřinová, William Valerián
délka představení: 2 hodiny a 45 minut s přestávkou

režie: Michal Hába
překlad: Jiří Josek
dramaturgie: Martin Satoranský
scéna a kostýmy: Adriana Černá

Monstera Deliciosa
„Co se stane, když seberete komediantům jejich
volnost a uzamknete je do pomyslné, stísněné klece jeviště?“
ořkosladké ponoření se do nitra, ve kterém
tři muži vítají do svých životů křehkost, vystupují na nebesa a usilují si o život. Tři
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/ Squadra Sua / úter˘ 14. prosince 2021 – 19.30 hodin
klauni v ideálním prostoru, ve kterém nemohou žít.
Monstera Deliciosa není tradiční klaunské představení už jen proto, že si uvědomuje principy, kterých využívá, a záměrně je přepaluje do maxima.
Pracuje s jemnými detaily, používá projekce (v určitých scénách běží v pozadí video s abstraktními
motivy jakýchsi větviček či jindy rozbitého skla),
kombinuje scénické prvky, kterých užívá moderní
divadlo, ale nechává je v čisté až puristické podobě, a především si trefně hraje s podstatou klaunství.
Využívá jeho grotesknosti, žánrově odlehčeného
vtipu, ale dává mu také poetiku často tragických životů komiků jako lidských bytostí – mužů.
režie: Petr Jarčevský
hudba: Jan Šikl
kostýmy a scéna: Marjetka Kürner Kalous
video: Michal Kubíček
hrají: Roman Horák, Lukáš Houdek, Robert Janč
vznik představení podpořili: Ministerstvo kultury ČR,

Magistrát hl. m. Prahy, Klub Mlejn, Cirqueon,
HAMU, Divadlo na cucky.
délka představení: 1 hodina bez přestávky

Revizor

/ Mûstské divadlo Mladá Boleslav / stﬁeda 19. ledna 2022 – 19.30 hodin

Čemu se smějete? Sami sobě se smějete? Vy – vy!
Já bych ty škrabáky, ty rejpaly, liberály zatracený!
Svázat tu pakáž, do jednoho uzlu, na kaši rozdupat, dva sáhy pod zem – to by vám patřilo!

J

ak to vypadá, když do jednoho malého města
má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby
se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichotit se. Ještě štěstí, že
se dá uplácet. Úplatky totiž vládnou světu, ale ne
vždy se vyplatí. Gogolova komedie měla premiéru
v roce 1836, ale ono „nenadávej na zrcadlo, když
máš křivou hubu“ zní více než současně...

režie: Štěpán Pácl
překlad: Zdeněk Mahler
dramaturgie: Lenka Smrčková
scéna: Pavla Kamanová
kostýmy: Alena Dziarnovich
hudba: Jakub Kudláč
hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska,
Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman
Teprt, Martin Hrubý, Milan Koníček, Jakub
Koudela, Ivo Theimer, Petr Prokeš,
Pavel Nedvěd, Jaroslav Janovský, Otakar Jílek,
Tomáš Růžička
délka představení: 2 hodiny 40 minut s přestávkou

Mrzák inishmaansk˘ / Ka‰par, Divadlo v Celetné Praha /ãtvrtek 10. února 2022 – 19.30 hodin
Komedie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího
zapadákova v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky.
rský dramatik Martin McDonagh ve svých hrách
nešetří drsným humorem, tragickým sentimentem a slovy. Jeho hra Mrzák inishmaanský je
přesně taková – cynicky explicitní a plná dlouhých
rozhovorů, dějových zvratů a bizarních postaviček.
Děj se odehrává v malém a izolovaném městečku
ve 30. letech minulého století. Všudypřítomná ekonomická, duchovní a morální bída tohoto období
v Irsku inspirovala McDonagha k sepsání příběhu
siroty – mrzáka Billyho, který se přes posměch okolí rozhodne splnit si sen a stát se hercem v Hollywoodu. Děj hry se točí okolo historicky doložené
události, kdy v roce 1934 do Irska přijel americký
režisér Robert J. Flaherty natáčet hraný dokument
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PusÈte mû ven / Divadlo
„Po šedesátce je to dřina, už tě tlačej do pece. Když
skočím, tak sbohem migréno.“
erecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu příhodně vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou
hereckou příležitost v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Ta
se doma chystá na odjezd do televizního studia,
neboť na programu bude přímý přenos galavečera
na její počest. Už je vlastně na odchodu z bytu, téměř všechno připraveno, jen ještě musí spustit novou bezpečnostní roletu na terasu… a z vteřiny na
vteřinu může být všechno jinak! Joce má najednou

H

Muž z Aranu, který poté získal na festivalu v Benátkách Mussoliniho pohár. Právě příjezd filmařů
z Hollywoodu je hybatelem děje a jedinou zajímavou novinou za posledních dvacet let, která rozvíří
jinak nudný život zdejších obyvatel.
režie: Jakub Špalek
překlad: Ondřej Pilný
výprava: Libuše Josefy
pohybová spolupráce: Michaela Váňová
dramaturgická spolupráce: Lenka Bočková
hudba: irská lidová upravená Petrem Maláskem
hrají: Matouš Ruml, Martin Hofmann, Miloš
Kopečný, Aleš Petráš, Lukáš Jůza, Adrian Jastraban,
Jitka Nerudová, Eva Elsnerová, Markéta Coufalová,
Martina Prášilová, Pavel Langer, Jiří Wohanka
délka představení: 2 hodiny a 30 minut s přestávkou

Kalich Praha / bﬁezen 2022 – 19.30 hodin
nekonečně prostoru pro mnohem otevřenější
a sarkastičtější bilanci, než jakou jí předepisoval
scénář pořadu. Před očima jí defilují všechny důležité okamžiky jejího života, a to zdaleka nejen ty zalité sluncem. A pozor, autor připravil pro Joce
a hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně
překvapivý konec!
autor: Jean-Marie Chevret
překlad: Jaromír Janeček
režie: Sabina Remundová
scéna: Adam Pitra
kostýmy: Eva Pitrová
hudba: Zdeněk Dočekal a Igor Orozovič
hrají: Iva Janžurová a Sabina Remundová

Hadry, kosti, kÛÏe
„Všechno je jenom jednou, jenom jednou.“
ová hra nahlížející legendy české kultury
v jejich střetech i samotách. Vila na Kampě.
Od roku 1945 až do své smrti roce 1980 zde

N

/ ·vandovo divadlo Praha / duben 2022 – 19.30 hodin
žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich.
V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce,
se sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“
Vladimír Holan. Dvacet let společného soužití
Hamleta a Falstaffa. Příliš slov k živým i mlčení
s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby.
Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý...
Obsahově, vizuálně i herecky nadprůměrné
představení, které vám nedá ani na minutu vydechnout. Miroslav Hanuš naprosto přesný v roli
Jana Wericha, kterého přibližuje v mnohých, ba
i nelichotivých a méně známých stránkách jeho
osobnosti. Luboš Veselý v úloze démony zmítaného Vladimíra Holana je mu více než zdatným spoluhráčem.
dramaturgie: Martina Kinská
výprava: Eva Jiřikovská
hudba: Ivan Acher
pohybová spolupráce: Zoja Mikotová
režie: Martin Františák
hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Veselý, Matěj Anděl,
Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková, Denisa
Barešová, Jan Grundman, Jan Mansfeld
délka představení: 2 hodiny s přestávkou

Lobby Hero

/ âinoherní studio Ústí nad Labem / kvûten 2022 – 19.30 hodin

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, které
se nikdo neměl dozvědět.
eská premiéra hry významného amerického
dramatika a filmového režiséra Kennetha Lonergana (např. Místo u moře, Margaret, Na
mě se můžeš spolehnout). Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: tajemství, o kterých se nikdo neměl dozvědět.
Pro Činoherní studio inscenaci nastudoval významný český filmový režisér Jan Prušinovský (mj. Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Kobry a užovky, Most!)
Znovu se ukazuje, jak skvělé herce má současný
Činoherák. William Kryštofa Rímského je báječně rozpolcený, Bill Honzy Jankovského přesvědčivě odpudivý a jeho návraty z dvaadvacátého patra si opravdu
užijete. Dawn Zuzany Truplové je krásně naivní a uvěřitelná. Bravurní je pak výkon Petra Uhlíka v roli Jeffa,
který je na scéně od prvního do posledního štychu
a předvádí neuvěřitelnou škálu pohybů a grimas.

Č

autor: Kenneth Lonergan
režie: Jan Prušinovský
dramaturgie: Karel František Tománek

překlad: Markéta Prušinovská
scéna: Lukáš Kuchinka
kostýmy: Ivan Stekla

hrají: Jan Jankovský j.h., Petr Uhlík,
Kryštof Rímský, Zuzana Truplová
délka představení: 1 hodina a 30 minut bez přestávky

Turnovské hudební
veãery 2021/22

IMUZA uvádí:
Anna ·teklová a Absolute Brass Quintet

/ úter˘ 12. ﬁíjna 2021 – 19.30 hodin

ahajovací koncert nového ročníku Turnovských hudebních večerů bude patřit mládí.
Již třetí pokračování podtitulu IMUZA uvádí
svědčí o oblíbenosti koncertů mladých talentů, prezentovaných Janou Kubánkovou a Martinem Hyblerem. Letos do Turnova zamíří pozounistka Anna
Šteklová a žesťové kvinteto Absolute Brass Quintet
pod vedením Pavla Jeníčka.

Z

Anna Šteklová se začala hudbě věnovat v pěti letech v ZUŠ Turnov. Zpívala v dětských sborech,
studovala hru na klavír a na housle. Později se začala věnovat i hře na pozoun, včetně hry v Turnovském big bandu. V současnosti studuje pozoun
u Štěpána Janouška na Konzervatoři Jaroslava
Ježka. Je členkou různých hudebních uskupení napříč žánry.

Absolute Brass Quintet je žesťová formace ve
složení dvě trubky, pozoun, lesní roh a tuba hudebníků z liberecké opery F. X. Šaldy pod uměleckým vedením trumpetisty Pavla Jeníčka. Absolute
Brass Quintet se již turnovskému publiku předsta-

vil na podzim loňského roku při premiéře skladby
Martina Hyblera Pohled do starobyla, která byla
napsána ke 150. výročí narození významného českého historika Josefa Pekaře.

Kytarové duo CD – Martin Cába a Vít Dvoﬁáãek / úter˘ 16. listopadu 2021 – 19.30 hodin
ytarové duo jsme již dvakrát museli z důvodu koronavirových uzavírek kulturních akcí
přeložit. Mladí umělci mezitím dosáhli dalších úspěchů, např. na mezinárodních kytarových
festivalech Open guitar Křivoklát a festivalu J. K.
Mertze v Bratislavě. Duo bylo založeno v roce 2016
studenty oboru klasická kytara na pražské Akademii múzických umění Vítem Dvořáčkem a Martinem Cábou.
Martin Cába absolvoval v roce 2018 na plzeňské
konzervatoři ve třídě profesora Ozrena Mutaka,
v současné době je studentem Pavla Steidla a Petra
Saidla ve 3. ročníku HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů (Reentko Dirks, Tillmann Hop-

K

stock, Fabio Zanon, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Goran Listeš…) a přivezl si úspěchy z mnoha
soutěží. Spolupracoval s orchestry a soubory jako
je Plzeňská filharmonie, Consortium musicum
a Apollon Quartet.
Vít Dvořáček vystudoval brněnskou konzervatoř
ve třídě Vladislava Bláhy, nyní pokračuje na HAMU
v Praze pod vedením Pavla Steidla a Petra Saidla.
Absolvoval řadu kurzů u známých kytaristů z celého světa (Marcin Dylla, Scott Tennant, Roland
Dyens ad.) a rovněž uspěl v českých i mezinárodních soutěžích.
Od roku 2018 působí jako pedagog na Konzervatoři J. Ježka v Praze.

Ensemble Damian – L’Arianna (Mantova 1608)

J

L’Arianny se po peripetiích ujala herečka Virginia
Andreini Ramponi, uměleckým jménem Florinda,
manželka slavného herce a dramatika G. B. Andreiniho, jehož divadelní společnost Comici fedeli
v Mantově právě působila.
Původní Rinucciniho libreto je pro Ensemble
Damian vodítkem k vyprávění příběhu o ženě, která pro lásku přestoupí všechny zákazy, pokoří se
a je následně svým milencem opuštěna na nehostinném ostrově. Ve chvíli nejtěžší osobní krize, kdy
se již loučí se životem, potkává boha vína, který z ní
učiní svou manželku. Opera je rekonstruována na
základě dobových pramenů roztroušených po archivech celé Evropy.

edinečným projektem v podání Ensemble Damian, který se od svého vzniku v roce 1995
zaměřuje téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby, je volná rekonstrukce ztracené opery Claudia Monteverdiho. Ta
byla provedena poprvé v Mantově, jako jeden
z hlavních bodů oslav sňatku Francesca Gonzagy
s Margheritou Savojskou, a to 28. května 1608. Do
toho dne Mantova žádné tak velkolepé hudební
představení nezažila, podle dobových svědectví ji
mělo vidět na 6000 diváků.
Významu příležitosti odpovídala i příprava.
Monteverdi skládal L’Ariannu již na sklonku roku
1607 a na začátku února již byl téměř hotov. Role

Irena a Vojtûch Havlovi
rena Havlová vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, nicméně již při škole se věnovala hudbě. Vojtěch Havel vystudoval Státní konzervatoř
v Praze, obory violoncello a klavír. Hudbě se věnoval i nadále se svou manželkou Irenou a forma jejich spolupráce je natolik těsná a harmonická, že se
nadále dá hovořit pouze o manželech Havlových
jako o jednolitém uměleckém subjektu.
Jejich tvorba je žánrově nezařaditelná, ovlivněná
vjemy z evropské i mimoevropské, zejména indické
kultury. Spolupracovali s celou řadou vynikajících
tuzemských i zahraničních osobností, jakými jsou
bubeník Alan Vitouš, kytarista Tony Ackerman, flét-

I

/ stﬁeda 26. ledna 2022 – 19.30 hodin

/ stﬁeda 23. února 2022 – 19.30 hodin
nista Jiří Stivín, hráč na šakuhači a další, zejména
japonské hudební nástroje, Vlastislav Matoušek,
ale také např. výtvarník Radek Pilař. Jejich vystoupení v Turnově bude jistě originálním a hluboce
duchovním zážitkem letošní sezóny.

PS Antonín Dvoﬁák, Ludûk Vele, Václav Knop – Otvírání studánek
stﬁeda 23. bﬁezna 2022 – 19.30 hodin
rámci domácí hudební scény vystoupí Pěvecký sbor Antonín Dvořák, který v loňském
roce oslavil 160 let nepřetržité hudební činnosti. Projekt Otvírání studánek byl již částečně
prezentován na Foerstrově festivalu v červnu 2019.
Ryze jarní koncert bude doplněn cyklem Zdeňka
Lukáše Jaro se otvírá pro mužský sbor, oboje v nastudování dirigenta Bohuslava Lédla. V sólových
partech vystoupí sólista Národního divadla v Praze
Luděk Vele, recitovat bude turnovský rodák, herec
a dabér Václav Knop.

V

Trio Dubois: Irvin Veny‰ – klarinet, Jan Thuri – hoboj,
Martin Petrák – fagot / stﬁeda 6. dubna 2022 – 19.30 hodin
ento ojedinělý ansámbl složený jak už sám
název napovídá (du Bois – fr. ze dřeva, z lesa, také Pierre Max Dubois – francouzský
skladatel) ze tří dřevěných dechových nástrojů,
vznikl spojením absolventů katedry dechových nástrojů Hudební fakulty múzických umění v Praze.
Jeho členové jsou v současné době již pedagogy,
členy České filharmonie, či studenty doktorského
cyklu HAMU, a patří k předním umělcům své generace, jakož i nositelům tradice české dechové
školy.
Své kvality dokazují jak na poli sólové, tak i komorní hry na domácích a zahraničních pódiích. Na
svých koncertech poskytují spojením svých tří výrazných individualit vitální a ve svém oboru jedinečný hudební zážitek. V programu zazní skladby
L. van Beethovena, J. Myslivečka a W. A. Mozarta.

T

Igor Arda‰ev – klavírní recitál
gor Ardašev reprezentuje již řadu let české pianistické umění na mezinárodním fóru. Jeho
talent byl formován zprvu otcem, později na
konzervatoři i na JAMU Inessou Janíčkovou, v mistrovských kurzech Paulem Badurou-Skodou v Rakousku a Rudolfem Serkinem v USA.
V osmdesátých a devadesátých letech minulého
století se Igor Ardašev stal laureátem Čajkovského
soutěže v Moskvě, soutěže Pražského jara, soutěže
královny Alžběty v Bruselu a v roce 1990 obdržel
1. cenu v soutěži Marie Callasové v Aténách. Svou
virtuozitou a hloubkou projevu vždy potěší diváky
v samostatných recitálech, jako komorní hráč i jako sólista s vynikajícími světovými orchestry. Čtyřručně také vystupují s manželkou Renatou Ardaševovou, jak jsme je mohli slyšet např. v programu
Má vlast pro dvacet prstů.

I

/ stﬁeda 18. kvûtna 2022 – 19.30 hodin
Jeho repertoár zahrnuje široké spektrum období
a stylů a nevyhýbá se ani hudbě na pomezí žánrů,
např. interpretaci skladeb Jaroslava Ježka.

stﬁeda 22. záﬁí 2021 – 18 hodin
Libor DrahoÀovsk˘: âeská
Kanada, nejen po stopách
loupeÏníka Grázla
eseda je zaměřena na přírodní krásy i historické pamětihodnosti České Kanady. Zastavíme se u krásných balvanů bizarních tvarů,
které jsou pro tento kraj charakteristické. Neopomineme ani přírodní rezervaci Hadí vrch, která se
nachází v odlehlém místě v těsné blízkosti rakouských hranic. Toto vřesoviště s porosty jalovců a žulovými skalisky evokuje severskou divočinu. Prohlédneme si také hodnotnou památkovou rezervaci ponejvíce renesančních domů ve Slavonicích,
hrad Landštejn, romantický zámek v Českém Rudolci, právem nazývaný Malá Hluboká, dále četné
starobylé kostely a architektonicky hodnotné kostely, poutní místa, boží muka i vesničky s lidovou
architekturou. Část pořadu je věnována středověké a raně novověké historii, dále poněkud pohnutým novodobým dějinám regionu. V době minulého režimu se území České Kanady částečně ocitlo
v zakázaném pohraničním pásmu, což způsobilo
úplný zánik některých vsí. Povíme si zajímavé informace o působení a významu šlechtických rodů,
které výraznou měrou přispěly k rozvoji kraje.

B

silnice Garden Route, ve vinařské oblasti kolem
Stellenbosche nebo na Střelkovém mysu a mysu
Dobré naděje. Při cestování vás však možná čekají
také nevlídné pohledy na okrajích měst, i více než
20 let po pádu apartheidu a proklamací o „duhovém národu“ tu mnohdy panují oddělené světy bílých a černých. Ale jen černobílá Jihoafrická republika rozhodně není! Právě naopak! Jihoafrická republika je neuvěřitelnou mozaikou barev, vjemů a zážitků, které se pevně usadí v mysli každého, kdo
rád cestuje a poznává život v jiných částech světa.

stﬁeda 27. ﬁíjna 2021 – 18 hodin
Pavla Biãíková: Barma
– zemû úsmûvÛ a zlat˘ch
pagod
této ještě donedávna pro cizince uzavřené
zemi najdete kromě tisíců pagod, buddhistických chrámů a zlatých soch Buddhy i jezera, vodopády, krápníkové jeskyně, vysoké hory, rýžová pole, pláže, neprostupnou džungli a stále se
usmívající místní obyvatele.
Během naší měsíční cesty jsme využili snad
všechny dostupné dopravní prostředky. Cestovali
jsme místními autobusy, vlaky, na lodi, na motorce,
stopem i na kole. Vydali jsme se na několik „divokých“ treků, kde nebyla nouze o dramatické chvíle.
Dostali jsme se do horských vesnic, kde lidé stále
žijí tradičním způsobem života. Ti nás zasvětili do
tajů nošení vody, svého kuchařského umu, ale i přípravy svatby. Ukázali nám, k čemu se dá použít
bambus, jak se vyrábí ruční papír, cigára, klobouky
či slunečníky.
V údolích u jezer nás uchvátil „vodní svět“, kde lidé
žijí v domech na kůlech. Zeleninu pěstují na plovoucích zahradách, jejich hlavním dopravním prostředkem je loďka a rybáři pádlují nohama. K nezapomenutelným zážitkům patří naše návštěva
vesnic, kde žijí ženy s žirafími krky nebo s potetovanými tvářemi.

V
stﬁeda 6. ﬁíjna 2021 – 18 hodin
Tomá‰ Hájek: Jihoafrická
republika – brána do
Afriky
tádo buvolů se zlověstně upřenými pohledy,
elegantní žirafa odpočívající ve stínu africké
buše, slon střihající ušima, pštros s pštrosicí
a pštrosáčaty… Jihoafrická republika je rájem pro
milovníky divokých zvířat ve svém přirozeném prostředí, ale také zemí úžasných přírodních krás a neuvěřitelně rozmanité krajiny. Zastavíme se v oblasti Dračích hor nebo na jihu země podél pobřežní

S

Cestovatelsk˘ klub
2021/22
Barma je země kontrastů. Stále se potýká s chudobou, s ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami a od vojenského puče v únoru 2021 se
ztrátou základních lidských práv a svobod. Je to
však i země odvážných lidí, kteří jsou odhodlání
bojovat za svobodnou Barmu.

stﬁeda 3. listopadu 2021 – 18 hodin
Kateﬁina a Milo‰ Motani:
Velké Safari a malé surikaty
Botswaně jsou otevřené kempy, a tak za námi může v noci přijít opravdu cokoliv. Jo
a bez auta s náhonem na čtyři kola bychom
si v Botswaně ani neškrtli. Plavby lodí a let vrtulníkem nad africkým rájem taky nesmí v žádném případě chybět!
Naše dobrodružství se v Zimbabwe stupňuje.
Viktoriiny vodopády vypadají ze země i ze vzduchu
opravdu úchvatně. Na druhý den se pak projedeme křovinatou buší na sloním hřbetu. Ten můj je
pravda menší, ale ten Milošův má určitě ony pověstné čtyři metry. A když jdeme lesem těsně vedle
dvou mladých lvů, víme moc dobře, že se může
stát cokoli.

V

stﬁeda 17. listopadu 2021 – 18 hodin
Václav Bacovsk˘: Omán –
sultánovo arabské ·v˘carsko

ožije. Makalu a Everest, pasteveckými stezkami
a náročnými sedly pod nejvyšší velikány, bechderoucí Hinku valley s Chamlangem, sedmitisícovkou
kterou slezli v 2019 čeští horolezci jako jednu z nejtěžších cest v Himalájích.
Horní Mustang a největší skvosty buddhismu,
šestitisícovka Saribung a přechod do ještě nedávno uzavřené oblasti Nar Phu. Dhaulagiri, trek ze
zelených políček až na led a kamení na úpatí mohutné pyramidy Dhaulagiri. Buddhismus a bonismus vysoko v horách a hinduismus v nižších polohách, tradice, rituály, filozofie. Odlišné podmínky
pro život lidí v jednotlivých oblastech.

mán je země, kde se snoubí dávné tradice
a modernita. Pod vládou osvíceného sultána Kábúse Omán udělal za posledních
50 let tygří skok z jedné z nezaostalejších k nejrychleji se rozvíjejícím zemím světa. Navzdory narůstajícímu bohatství je to však stále země vlídných, pohostinných a tolerantních lidí. V Ománu
najdeme rozsáhlé pouště s divokými velbloudy, vysoké hory i hluboké kaňony, vesničky obklopené
palmovými háji stejně jako města, kde vedle starobylých pevností a trhů dostává prostor moderní architektura. Na nádherných plážích narazíme na více karet obrovských, než koupajících se turistů,
kteří Omán teprve začínají objevovat. Přijďte zemi
provoněnou kadidlem objevit také

O

stﬁeda 2. února 2022 – 18 hodin
Rostislav BartoÀ:
Orlické hory
tom jsem strávil celé čtyři měsíce pod svatou horou
Arunachala. A díky Bohu za to!

stﬁeda 5. ledna 2022 – 18 hodin
Radka Tkáãiková:
Himaláje

J

edny hory a přece tolik odlišností. Čtyři nejpozoruhodnější treky v nepálském Himaláji, treky,
kde stále potkáte jen málo turistů a kde poznáte život místních lépe než na turisticky frekventované trase k Everestu.
Skryté a tajemné Dolpo daleko na severozápadě
u tibetské hranice, které po staletí zůstává izolované a neměnící svůj způsob života. Kde lidé více
mluví tibetsky než nepálsky. Příběh filmu Karavana

stﬁeda 1. prosince 2021 – 18 hodin
Sebastian Prax: Indie
ředstav si, že jedeš na dva měsíce do Indie
hledat učitele, který ti otevře cestu jógy. Ale
namísto toho se celá Indie na přelomu zimy
uzavře. A ty nemůžeš odletět domů, protože sis našel psa. A nechceš ho tam nechat.
Tohle dobrodružství začalo před mnoha lety. Na
cestách po Indii jsem si přál dosáhnout naprosté
svobody. S životem na cestě stopem, prožíval
jsem, hledal jsem, pod hvězdným nebem básně
psal a reflektoval příběhy lidské o hledání smyslu
bytí na této Zemi. Těžko uvěřit tomu, že bych se na
jednom místě zastavil na déle než sedm dní… A po-

P

„J

sem velmi rád, že jsem mohl prožít nádherné
dětství na venkově. Už jako malý kluk jsem
lítal po okolních kopcích a vracel se domů
pozdě večer. Odřená kolena, roztržené nohavice,
ruce od hlíny… Dým z parní lokomotivy, vůně jehličí a čerstvě posečené trávy… to vše a mnoho jiného
jsem si odnesl z dětství ve vzpomínkách a zůstalo
mi navždy vyryté v paměti. Příroda mě očarovala
a dodnes mě tahá za rukáv. Rád se toulám po kopcích, mám svá místa, kam se vracím. Občas se zastavím, sednu do trávy, zavřu oči a jako bych z dálky slyšel hlas parní píšťaly a svůj dětský smích… Je
dobré se někdy vrátit do těch dávných časů. To, co
máme v sobě, nám totiž nikdo nevezme…“

stﬁeda 16. února 2022 – 18 hodin
Vladimír Lemberk:
Grónsko není jen led
ejvětší ostrov na Zemi je místem pro svobodné putování v naprosto čisté přírodě,
kde lze bez obav pít vodu z řek i jezer a jíst
severské bobule. S batohem na zádech ujdeme
200 kilometrů od mořského pobřeží až na kontinentální ledovec. Stáda pižmoňů, praskající led,
obtížné brody řek, ale i kýčovitě barevná podzimní
tundra. S domorodými Eskymáky vyrazíme na lov
tuleňů a sobů a přijmeme pozvání do jejich stanu
i do domu. Jak žijí Inuité v 21. století?

N

sem i nepořádkem, dokáže nabídnout nádherné
perly a neskutečné zážitky. Oko Afriky je jedním
z nich, starobylé knihovny v Chinguetti další a na
čtrnáctihodinovou jízdu v nákladním vagonu vlaku
s rudou nikdo jen tak nezapomene. Maroko oproti tomu nabízí luxus, nádherné památky i fungující
infrastrukturu. Jména jako Tanger, Marakéš nebo
Sahara vzbuzují představu Orientu v jeho nejčistší
podobě. Trvalo mi přes čtyřicet dní obě země projet, je za mnou více jak šest a půl tisíce kilometrů
strávených ve vlaku, v autobuse, v džípu, stopováním u silnice, hikováním v horách nebo popíjením
stovek, možná tisíců skleniček berber whisky.

stﬁeda 16. bﬁezna 2022 – 18 hodin
Tomá‰ Kube‰:
Magické Bulharsko
šichni tam byli, tam byli, ale vlastně nikdo ho
nezná. Poslední exotika v Evropě, která ukrývá mnohá překvapení, hory Stara Planina,
Rilský klášter, Trákové, věštkyně Baba Vangha, chození po uhlících, rituály, fascinující příroda, oblíbené moře.

V

Vzhledem k délce trasy, a její časové náročnosti,
byla celá plavba rozplánována na 3 roky. Přímo na
vodě jsme strávili 50 dní, upluli 1 898 km. Spali a vařili jsme si na lodi. Propluli jsme 6 státy, 2 hlavními
městy, soutěskou Železná vrata i deltou Dunaje.

stﬁeda 4. kvûtna 2022 – 18 hodin
Zdenûk Vacek:
Zemû pÛlnoãního slunce
íbila se vám přednáška stopujícího „indiána“?
Pak si nenechte ujít ani tuto. Pět cest autostopem po nejodlehlejších oblastech Norska,
Švédska a Finska za Severním mysem u ruských
hranic. Podíváme se i na Lofotské ostrovy, norské
fjordy a projedeme neobydlenou oblastí Finnmark.
„Pátá cesta byla nejkratší a myslel jsem, že mě na
ní už nemůže nic překvapit. Všechny své představy
o cestě jsem musel zahodit už na letišti v Oslo, a to
mně nakonec přineslo mnoho krásných zážitků.“
Vydejme se tajgou k jezeru Inari. Zážitků je hodně a co se nevejde do přednášky, to se dočtete
v knize, kterou jsem na základě těchto cest napsal.

L

stﬁeda 2. bﬁezna 2022 – 18 hodin
Jiﬁí Kalát: Poﬁádek a chaos
– Maroko a Mauretánie
aroko a Mauretánie, dvě africké země,
sousedi, které jsou však naprosto rozdílné.
Přestože se Mauretánie zmítá mezi chao-

M

stﬁeda 20. dubna 2022 – 18 hodin
Kateﬁina ·mídová:
Na Dunaji po stopách
VikingÛ a ¤ímanÛ
Komárna do Suliny (pobřeží Černého moře)
a vyveslování 80 km proti proudu do vesnice
Mahmudie – do civilizace. Loď, na které jsme
pluli, se jmenovala Huck. Jedná se o otevřenou šestiveslici jen s malým podpalubím, bez motoru. Kromě nich je Huck vybaven 6 metrů vysokým stěžněm, malou kosatkou a hlavní plachtou bez ráhna.

Z
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