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Markéta Stránská
I když se nám v životě stane něco těžkého, není to konec

Dvouměsíčník Společenského centra UFFO
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Půjde o čistě sólové taneční vystoupení a navíc její choreografi cký debut. „Nebude to balet, folklor, 
ani společenský tanec, ale jak by se říkalo dřív, spíš výrazový či scénický tanec. Přizpůsobila jsem si 
ho samozřejmě podle sebe,“ říká v rozhovoru.

LeŤ! Tanec (nejen) 
na jedné noze
Dá se tančit s jednou nohou, protézou a dvěma francouzskými holemi? Dá. A stojí to za to! Důka-
zem je unikátní představení fyzioterapeutky, performerky a choreografky Markéty Stránské. Na-
zvala ho LeŤ!

26. 11. 20
18
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Proč zrovna název LeŤ?
Měla jsem i jiné názvy, ale pořád jsem cítila, že to není ono. Když 
se spontánně objevilo slovo LeŤ, hned mě zaujalo. Miluju totiž 
létání kvůli vnitřní svobodě a pocitu vzletu. Zaujalo mě to i gra-
� cky. L a T píšu velkými písmeny, ale E malým. Tančím na pódiu 
s berlemi i s protézou, nebo jen sama se svým tělem. Takže to 
éčko jsem vlastně já, moje � exibilní tělo. L a T jsou tyčky, které 
mám kolem sebe a na sobě. A háček nad T je onen vzlet.

Má LeŤ nějaký příběh?
Já původně žádný nepotřebovala. Až časem mi došlo, že v tom 
vlastně příběh je. Je v tom jeden můj den. Ráno vstanu, vez-
mu si berle a protézu, vyrazím do ulic a večer je zase postup-
ně odložím. Chtěla jsem ukázat můj všední život. Zajímalo mě 
to hlavně pohybově. Vnímala jsem, že se jinak hýbu, když jdu 
o berlích, a že když jdu s protézou, tak mi to dává také jiné im-
pulsy. Když jsem bez obojího, tak to ve mně taky vyvolává jiné 
pocity a možnosti.

Jaké byly první reakce na představení LeŤ?
Lidé po premiéře říkali, že si v LeŤ každý něco našel. Mám 
v tom samozřejmě jistou genezi, proč jdu z jednotlivé situace 
do druhé a co pro mě ony situace a obrazy znamenají. Je to pro 
mě víc vizuální záležitost s vnitřním příběhem, který je velice 
svobodný pro každého. Nejdu primárně do cíleného vyprávění.

Tančíte i s hendikepem. To není úplně běžné…
Od malička jsem tančila folklor. Když jsem kvůli nemoci přišla 
o nohu, přestala jsem na několik let tančit a moc mi to chybě-
lo. Když jsem se přestěhovala do Prahy a viděla představení, ve 
kterém účinkovali i hendikepovaní, změnilo se to. Pak se konaly 
otevřené taneční lekce, což mi moc pomohlo zbavit se myšlen-
ky, že nemůžu tančit. Zjistila jsem, že můžu. 

Okolí vás podporovalo?
Ano, reakce byly velice povzbuzující. Když jsem pak participo-
vala na jednom představení s VerTeDance a Jarem Viňarským 
v Praze, tak to přijetí bylo velice pozitivní. Tam jsem dostala do-
poručení a podporu pro to, abych tančila dál.

Co byste chtěla, aby si lidé po vašem představení říkali?
Mám jedno velké přání: aby každý po představení pochopil, že 
když se nám v životě stane něco těžkého, že to není konec, ale 
že se otevře nová cesta, mnohdy bohatší.

Někteří umělci se snaží šokovat, klidně si dají třeba nohu 
za krk. Co vy?
Tak daleko zatím nejdu. (smích) Můj nejodvážnější kousek byl 
v předchozím představení, kdy jsem si na jevišti sundala pro-
tézu. Někteří diváci to úplně nedali, prý je to až pobouřilo. Tak-
že momentálně s tím nepracuju. Záměrem mých představení 
není šokovat nebo provokovat. Do budoucna ale nevylučuju, 
že bych mohla udělat něco takhle na hraně.

Pořád pracujete jako fyzioterapeutka. Neláká vás tančit 
profesionálně?
Fyzioterapie mě živí, umění ne. I když vím, že už se někde 
i v oblasti tance profesionalizuje. Mě ale těší kombinovat obě 
profese, nádherně se doplňují a mě to moc baví. Když jsem měla 
intenzivní taneční soustředění před premiérou, těšilo mě vracet 
se do práce, zapnout myšlení jiným směrem a odpočnout si. 
Vůbec to nevadí, naopak je to úžasný bonus. Můžete vystupo-
vat a nastupovat z prostředí do prostředí, získat odstup, nechat 
tu věc uzrát, nebo - jak se říká - nechat žít vlastním životem, 
a pak se do toho zase vrátit.

Je vaše povolání výhodou pro taneční umění?
Určitě je to velká výhoda. Vzájemně se to obohacuje i znalost-
mi, je tam spousta styčných ploch i paralel. V práci i v umění. 
Fyzioterapie je velice tvůrčí práce. Hodně jsem si v tanci pomá-
hala zkušenostmi ze svého oboru. 

Váš projekt vypadá jako ojedinělý?
Moc nás není. Určitě existují lidé s hendikepem, i v tanci, ale 
jsou to spíš takové umělecké ostrůvky. Že by probíhala něja-
ká velká inkluze hendikepovaných do tanečního umění, to ne. 
Ale já chci zmapovat prostředí a možnou spolupráci s dalšími 
soubory a nějak nakopnout i uměleckou sféru, dát o hendike-
povaných vědět. V Anglii už třicet let existují scény s hendike-
povanými, jsou velmi populární a vznikají tam představení na 
vysoké profesionální úrovni. U nás to ještě není, snad z ostychu 
či opatrnosti, a to chci změnit. Věřím, že to jde. 

Jak velké úsilí tancování věnujete?
Když si představíte, že plně žijete pracovní a rodinný život, tak je 
to totéž. Zatím nemám rodinu, ale moje tvorba obnáší to samé 
- vyžaduje stejné nasazení, úsilí a ono balancování mezi prací 
a tím druhým. Je to někdy velmi náročné.

Kolik hodin týdně tančíte?
Když jsou intenzivní bloky, tančím několik dnů hodně hodin 
v kuse. Ale když to zrovna není, snažím se pořád něco dělat. 
Aspoň jednou týdně mám nějakou taneční lekci, doma si taky 
zacvičím. A co se týká fyzičky, tak to není až takový problém. 
Pohyb s holemi či protézou je sám o sobě hodně náročný, vlast-
ně trénuju každý den. Takže se nemusím bát, že bych z toho 
vypadla.

Co se u vás vlastně nejvíc změnilo kvůli hendikepu?
Mám pravidelný pohyb. S protézou jsem musela dobře sta-
bilizovat vnitřní stabilizační systém. Když jsem víc chodila 
o berlích, hodně mi posílily ruce, přitom jsem nemusela klikovat 
nebo zvedat činky. A díky mé profesi jsem si hlídala, abych se 
nepřetěžovala a dělala vše správně. Bylo to většinou pozitivní.

V Trutnově to prý dobře znáte…
Trávila jsem tady velkou část dětství a dodnes tu mám dobré 
přátele. Chtěla jsem zde původně mít jen přípravné soustře-
dění, ale vedení U� a mi nabídlo, jestli bych tu nechtěla mít 
i představení. Ráda jsem souhlasila.         
 

Pavel Cajthaml
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Předprodej a rezervace vstupenek: Inforecepce UFFO 
pondělí – sobota 8:00 – 19:30 hodin, tel. 499 300 999, e-mail: info@u� o.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!

4. 11. | Květinový salón švadlenky 
Madlenky
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Pruhované panenky
Představení pro děti od 3 let
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se slevovou 
kartou 64 Kč

5. 11. | Akademie třetího věku 
PaedDr. Jan Luštinec: Počátky české turistiky v Krkonoších
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

5. 11. | Francie - Švýcarsko - Itálie 
- Rakousko 2017 
Cestopisný večer Libora Turka
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 

6. 11. | Nezmaři
40 let na cestě
Koncert
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250 Kč 

8. 11. | Tick, Tick... Boom!
Divadlo a hudba: Divadlo Na Prádle a art4rent, z. s. 
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky DH, 
ostatní - vstupné 410, 385, 360 Kč 

11. 11. | Martin a světýlka
Tradiční akce pro děti s příjezdem Martina na bílém koni 
a průvodem. Nezapomeňte si vzít s sebou světýlka, 
tj. lampiony, lucerničky apod.
Odchod průvodu od U� a v 17:00 hodin ** následuje akce 
na Krakonošově náměstí ** bez vstupného

12. 11. | Opomíjená východní 
Makedonie
Cestopisný večer Libora Drahoňovského
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 

13. 11. | Finale 
Delikatesy: Novocirkusové představení mezinárodního 
souboru Analog 
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky 
Delikates, ostatní - vstupné 410, 385 Kč

16. 11. | Benjaming´s  Clan 
Pipes and Pints 
Koncert na stání
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 250 Kč, 
v den koncertu 290 Kč 
19. 11. | Akademie třetího věku
RNDr. Eva Marková, CSc.: Hory a příroda Korsiky
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

20. 11. | Vzpomínkové hovory „H“
Richard Pogoda uvádí pořad k 100. výročí narození Miroslava 
Horníčka. Program plný vyprávění a písniček s klavírem.
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč 

21. 11. | Moje hra
Komedie Divadla Kalich - mimo předplatné
UFFO ** 19:30 hodin ** vstupné 410, 390, 370 Kč 

22. 11. | Neumím jinak než láskou
Božena Němcová
Činoherní divadlo A: 
Divadlo Viola, Praha a VM ART production s.r.o.
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, 
ostatní - vstupné 410, 385, 360 Kč 

25. 11. | Příběhy malé Lupitiny
González
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Loutky bez hranic 
Představení pro děti od 5 let, na které navazuje výtvarná dílna
UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč 

foto: Kristýna Junková
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Výstavy
Galerie UFFO

do 4. 12. | Kurt Gebauer: Ony
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory

 Ministerstva kultury ČR
otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

12. 12. - 22. 1. | Martin Böhm
Vernisáž 11. 12. od 18:00 hodin

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
 Ministerstva kultury ČR

otevřeno: 12. - 22. 12. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin, 
23. - 26. 12. zavřeno, 27. - 28. 12. 9:00 - 16:30 hodin, 

29. 12. - 1. 1. zavřeno, 
od 2. 1. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin

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

Změna provozní doby
Inforecepce UFFO

v období Vánoc
Telefon: 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz

 Provozní doba: pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin
 do 22. 12. otevřeno jako obvykle
 23. - 26. 12. zavřeno
 27. - 28. 12. 9:00 - 16:30 hodin
 29. 12. - 1. 1. zavřeno
 od 2. 1. otevřeno jako obvykle
 

26. 11. | LeŤ!
Delikatesy: Taneční představení Markéty Stránské 
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky 
Delikates, ostatní - vstupné 360, 335 Kč 

2. 12. | Vánoční strom 2018
Od 14:30 hodin stánky s prodejem občerstvení a adventních 
drobností. Od 15:30 hodin program (Andělé a dárky, hudební 
vystoupení přípravného sboru ZUŠ Trutnov a jeho hudebního 
doprovodu, kapely Sansa band, sboru Chorea Corcontica). 
V 17:00 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

3. 12. | Akademie třetího věku
Hosty besedy jsou Ivanka Devátá, Marie Formáčková 
a Andrea Andrei
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

3. 12. | Oči Nepálu
Cestopisný večer Ctibora Košťála
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 

4. 12. | Mikulášoviny
Mikulášská nadílka, kde nebude chybět Mikuláš, andělé, čerti, 
ani zábavná show Vandy a Standy
UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč, ke vstupence pro děti 
poukaz na dárek 30 Kč ** předprodej vstupenek a poukazů od 
5. 11. pouze v Inforecepci UFFO 

5. 12. | Petr Nekoranec - tenor
Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu
Koncert festivalu Trutnovský podzim, který se měl původně 
konat 8. 10.
Patron koncertu: KASPER Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 590, 390 Kč ** vstupenky 
zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti 

7. - 8. 12. | Adventní trhy
UFFO ** otevřeno: 9:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

9. 12. | Zpátky do Betléma
Rodinné UFFOkousky: 
Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída 
Představení pro děti od 3 let
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se slevovou 
kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 11.

10. 12. | Cravate Club
Činoherní divadlo A: Divadelní společnost DuEt, hrají Martin 
Pechlát a Miroslav Etzler
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, 
ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek 
od 5. 11.

13. 12. | Frida Kahlo
Divadlo a hudba: ADF Praha, v hlavní roli Světlana Nálepková
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky DH, 
ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek 
od 5. 11. 

15. 12. | Vincenc
Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, 
ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek 
od 5. 11.

21. 12. | Musica Antiqua Trutnov 
a hosté
Vánoční koncert
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 11.

23. 12. | Krakonoška hraje koledy
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO 
a město Trutnov 
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin ** bez vstupného

25. 12. | H-Kvintet a hosté
Vánoční koncert
UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** předprodej vstupe-
nek od 12. 11.

31. 12. | Silvestrovský ohňostroj
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin ** bez vstupného

11. 1. | Vražda v salonním coupé
Představení Divadla Járy Cimrmana 
Národní dům ** 19:00 hodin ** vstupné 420, 395, 370 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 11. pouze v Inforecepci UFFO ** 
rezervace nejsou možné, maximální množství vstupenek 
na 1 kupujícího je 6 ks ** pokud nebude vyprodáno, on-line 
prodej bude spuštěn 13. 11. od 8:00 hodin
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Do dalšího ročníku letního festivalu Cirk-UFF je sice daleko, přesto se už nyní odehraje v Trutnově vý-
jimečné představení. Připravil ho berlínský soubor Analog s mezinárodním obsazením a za přispění 
českých umělců. 

„Lidé se mohou těšit na mimořádně talentovanou skupinu akrobatů, kteří chtějí z každé scény udě-
lat vrcholný zážitek. Vše je doprovázeno úžasnou hudbou, zpěvem a neuvěřitelnými živými perkuse-
mi,“ naznačuje v rozhovoru Florian Zumkehr, šéf souboru a zároveň jeden z vystupujících akrobatů.

Čím ještě chcete diváky zaujmout?
Představení počítá s publikem jako s velmi důležitou součástí. 
Lidé v hledišti totiž nebudou jen pasivně sedět a dívat se. My 
s nimi mluvíme, spolu navzájem komunikujeme, což vytváří at-
mosféru jako na domácí párty.

Takže diváci budou pořád v napětí? 
Naše představení má charakter street show, a to ve smyslu, že 
kdykoliv se může stát cokoliv. Vytváříme v lidech pocit, že se 
mohou na pódiu ocitnout vlastně kdykoli. Není to pro ně určitě 
sezení ve tmě a v klidu… Prostě nevíš, kdy skončíš na pódiu. 
(smích)

O čem inscenace vlastně je? 
O osmi přátelích, kteří mají konečně možnost vytvořit vlastní 
show.

Proč se představení jmenuje právě Finale?
V tradičním cirkuse je � nále obvykle nejsilnější číslo na závěr. 
V naší show to cítíme tak, že každé z jednotlivých čísel může 
být právě tímto � nálním aktem. No a proto jsme se rozhodli to 
tak pojmenovat.
 
Podle jakých kritérií jste do inscenace vybírali umělce? 
Všichni jsme přátelé a bývalí kolegové. Už jsme spolu v minu-
losti občas pracovali.

Jak jste docílili souhry akrobatů s muzikanty?
Muzikanti psali hudbu akrobatům přímo na tělo. Taky jsou to 
přátelé, kteří se pohybují v oblasti cirkusu dlouhá léta, takže to 
bylo docela jednoduché. Tohle představení je ale jiné v tom, 
že hudebníci jsou stejně důležitými performery jako akrobaté.

Převažuje ve Finale dobře promyšlená a připravená dra-
maturgie, nebo je v něm i prostor pro improvizaci?
Je tam mnoho prostoru pro improvizaci. Obzvlášť v číslech 
s účastí diváků.

Finale? Prostě nevíš, 
kdy skončíš na pódiu

Jakým způsobem se na představení podíleli čeští umělci?
Rosťa Novák z Cirku La Putyka byl při zkoušení takovým naším 
„okem zvenčí“. Ostatní z kreativního týmu pomáhali s kostýmy, 
scénou a úžasný tatér Musa je autorem malby jevištního po-
zadí.

Jak dlouho trvala příprava Finale?
Něco přes dva týdny.

Kolik hodin denně jste na něj zkoušeli?
Já a handstendista dvě hodiny denně.

Čím vás fascinuje nový cirkus? 
Že kombinuje tradiční cirkusové disciplíny s jinými žánry, jako je 
divadlo, hudba, výtvarné umění a fyzické divadlo. 

Pavel Cajthaml

Analog
Berlínský soubor s mezinárodním obsazením 

založený v roce 2013

Vyniká autentičností, vysokou technickou kvalitou
 a přímou interakcí s diváky

Jeho inscenaci Finale podpořily Cirk La Putyka a Jatka 78

V představení účinkuje osm akrobatů a hudebníků: 
Bertan Canbeldek, Carlos Zaspel, Lukas Thielecke, 
Ole Lehmkuhl, Richard Maguire, Manda Rydmann, 

   Florian Zumkehr a Ena Soukou

13. 11. 20
18

foto: Jakub Jelen



Kapela Benjaming´s Clan koncerty umí. Chodí na ně stovky fanoušků. Zaplnit už dokázala i Uffo. 
Teď si ale troufá na výjimečný večírek. Listopadový koncert odehraje společně s pražskou skupinou 
Pipes and Pints. „Na pódiu vystoupí dvě kapely se skotskými dudami, naladěné na stejnou hudební 
notu, ale každá je přitom jiná,“ směje se basák a manažer Benjaming´s Clanu Olin Dlouhý.

Takže to nebude řadový koncert?
V U� u to pro nás nikdy není řadový koncert! Zahrát si ve Stavbě 
roku 2011 plnotučný koncert je pro každého muzikanta a pro 
regionální kapelu čest. Všem se něco takového nepoštěstí.
 
Dobře, není to běžný koncert. Proč jste pozvali ještě další 
kapelu?
Dramaturgicky jsme chtěli skloubit dvě jiné kapely, pro lidi to 
bude zajímavější zážitek. Samozřejmě si našich fanoušků nesmír-
ně vážíme, když jsme hráli v U� u před dvěma lety a křtili desku, 
přišlo přes 400 lidí. Teď jsme ale chtěli nabídnout něco víc.

Prozraďte, koho jste vlastně pozvali?
Jsou to naši kamarádi, zatraceně hodně dobří muzikanti Pipes 
and Pints. Stejně jako název naší kapely i ten jejich se špatně 
pamatuje. 

Ještě něco máte společného?
Oni mají v kapele taky skotské dudy, ale jinak hrají výhradně 
na elektrické nástroje, což je diametrální rozdíl. Není to rozhod-
ně neznámá skupina. Jezdí běžně na světové tour, například 
do Trutnova přijedou rovnou z koncertní šňůry po Španělsku. 
A před lety dostali Cenu Anděl za punkovou scénu. Paradoxní 
je, že my jsme služebně starší kapela. Někteří z nich chodili na 
naše koncerty a sami přitom ještě kapelu neměli.

Při dvojkoncertu je vždycky jedna kapela předskokanem té 
druhé. Jak to bude tady? 
Pozor, my budeme mít ještě předkapelu! Teprve potom bude 
koncert dvou headlinerů, nás a Pipes and Pints. Obě kapely atrak-
tivním způsobem prolneme. Víc ale nebudu prozrazovat. Ať se 
přijdou lidi podívat.

Tak aspoň naznačte!
Jako Benjaming´s Clan makáme na nových věcech. Uvažovali 
jsme například o křtu našeho nového videoklipu právě v U� u 
s Pipes and Pints, ale uvidíme, jestli se to stihne. Na nových pís-
ničkách pro novou desku zatím pracujeme.

Playlist už máte hotový? Víte, co budete v U� u hrát?
Normální koncertní průřez. Máme v repertoáru zhruba třicet až 
čtyřicet písní, které hrajeme, a dalších asi patnáct až dvacet je 
v depozitáři. Na koncert se jich vejde maximálně osmnáct.

Podle jakých kritérií budete písně vybírat?
Ještě nad tím budeme hodně přemýšlet, abychom lidem dali 
co nejvíc a co nejvíc je nasytili. (smích) Kapela má sedm členů, 
kolem se motá hodně dalších strážných andělů - Iveta, Nikola, 
Eliška, Péťa, Maruška, Káťa, Lubánci… to jsou všechno lidi, kteří 
jsou do kapely prorostlí a říkají svoje názory. 

Benjaming´s Clan 
a Pipes and Pints

Máte megahit, bez kterého by se váš koncert neobešel? 
Jako například Paľo Habera, Team a jejich Reklama na 
ticho?
Sen každé kapely je samozřejmě udělat megahit, který by si lidi 
pamatovali a na koncertech ho vyžadovali. Ale že bychom to 
měli v poloze jako tebou zmiňovaný umělec, tak to ne!

Víte už, co budete dělat bezprostředně po koncertě?
Určitě ho ještě pořádně probereme, třeba s lahví dobré irské 
whisky. (smích)

Co je nejnovějšího v kapele?
Pořád jsme sedmičlenná kapela, základem jsou mí tři synové 
Kuba (kytara), Mates (bicí), Lukáš (dudy) a já, ale máme z části 
nové složení. Odešli kluci z Polska, kteří se vydali vlastní hudeb-
ní cestou. Přijali jsme dva nové muzikanty: houslistku Lindu 
Endrychovou a multifunkčního výborného hudebníka Honzu 
Cabicara, který hraje na irské píšťaly, � étny, trumpetu, klavír 
a hlavně mandolínu, což byla dřív doména Lukáše. Ten nyní 
hraje na irské banjo, dudy a akordeon. Na koncertě v U� u se 
na pár písniček mihne i Barča, která je jinak v osmém měsíci 
těhotenství a bude mít teď zhruba na dva roky asi jiné starosti. 
Mimochodem, těhotná byla i před dvěma lety, při našem po-
sledním u� áckém koncertu. Rozhodně za to nemůže nikdo 
z kapely! (smích) A rozhodně Barča ke klanu patří.

Styl Benjaming´s Clanu je pořád stejný?
Pořád jsme kdysi punková formace z Petříkovic, dnes hrající 
keltský energický dudácký folk, o� ciálně se to jmenuje celtic, 
pop-rock and dudy. 

Takže žádný přelom?
Přelom byl, když jsme přestali hrát v kiltech. Obměna kapely 
neznamená žádnou revoluci, hrajeme pořád stejný styl, ale 
snažíme se jít stále vpřed a určitě je spousta věcí, které chce-
me zlepšovat, protože se dají zlepšovat, tak aby lidé odcházeli 
z našich koncertů s co nejlepšími zážitky.
 
V U� u už jste koncertovali mnohokrát. Při vlastním kon-
certu, s dechovkou anebo při boxerských večerech. Jak se 
vám tady hraje?
Přiznávám, že zpočátku jsem byl skeptický, ale s odstupem času, 
když jsem měl možnost U� o vyzkoušet, tak jsem diametrálně 
změnil názor. Tohle Trutnov hodně potřeboval, a smekám klo-
bouk před lidmi, kteří v době ekonomické krize dokázali sehnat 
prachy na takovou stavbu a postavit ji. U� o je úžasné místo, pro-
fesionální prostředí, technika i technici jsou na špičkové úrovni. 
Už jsme sjezdili hodně koncertů, takže můžeme srovnávat.  

 Pavel Cajthaml
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24. 1. | Agent tzv. Společenský
Drama o fenoménu tzv. společenských agentů, tedy osob, které byly 
za normalizace nasazeny na své blízké. Hrají K. Cibulková, T. Pavelka, 
I. Řezáč, J. Erftemeijer.

28. 1. | Contemporary?
Taneční představení litevského souboru Arts Printing House. 

11. 2. a 12. 2. | Isole
Cirk La Putyka - muzikanti v projektech tohoto souboru nejsou jen mu-
zikanty, ale jsou často i součástí pohybových choreogra� í a hereckých 
scén. Smysluplné proto bylo dát jim prostor a vytvořit představení, kde 
hlavní složkou bude právě hudba.  

19. 3. | Hrabě 2.15: Bez dechu
Zádušní kabaret připomíná krutost a křehkost mládí v textech Václava 
Hraběte. Divadlo NaHraně, Praha - hrají M. Jansová, P. Kryl, M. Severýn 
a P. Besta.

13. 3. | Kdo nepláče, není Čech
One man show Lukáše Pavláska - stand-up comedy s podtitulem „Češi, 
alkohol a rock and roll“.

14. 3. | Marie Rottrová
20. 4. | Mig 21
3. 5. | Škwor

Představení - divadelní, taneční, pohy-
bová, hudební...

Zábavný pořad

Koncerty

Víte, že skvělým vánočním dárkem pro Vaše blízké může být zážitek? Třeba z koncertu, zábavného pořadu, z představení. Obdarujte 
tedy své blízké vstupenkami na pořady, které vyberete z VÁNOČNÍ „DÁRKOVÉ“ NABÍDKY. 
Předprodej vstupenek zajišťuje Inforecepce UFFO a Turistické informační centrum od 19. 11.  Vstupenky je možné koupit na většinu 
pořadů také on-line na www.u� o.cz. Zakoupit je možné také dárkové poukazy v ceně 200 Kč.

Německý výrobce senzorů pro průmyslovou automatizaci, � r-
ma Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o., se za necelé dva roky 
bude přesouvat do moderní továrny v průmyslové zóně Krko-
nošská. „Nová továrna nám umožní nejen navyšovat objemy 
výroby a rozšiřovat stávající sortiment induktivních snímačů, 
ale také rozšířit naše portfolio o nové, inovativní a technolo-
gicky náročné produkty (optické závory). Přínosem bude i kva-
litní zázemí pro zaměstnance, dobré logistické napojení areálu 
a prostor pro rozvoj oddělení vývoje a výzkumu, které se bude 
s navyšováním výroby rozšiřovat a přebírat další kompetence 
v rámci koncernu,“ doplňuje výrobní ředitel Roman Demuth.

Vánoční „dárková“ nabídka 2018

Partner Uffa investuje 
do nového výrobního závodu

21. 3. | Vzkříšení
Dejvické divadlo - dramatizace povídek neznámého autora. Hrají: J. Hol-
cová, M. Issová, Z. Žádníková, H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, 
P. Šimčík, I. Trojan.

13. 4. | Prodaná nevěsta
Pro velký zájem uvádíme další reprízu této komické opery v provedení 
Spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice.

Zahájení stavebních prací je naplánováno na duben 2019. 
V průběhu následujících 12 měsíců stavební � rma VCES vybu-
duje pro společnost Pepperl+Fuchs nové zázemí s 3000 m2 vý-
robních prostor, 1500 m2 skladů a dalšími 1500 m2 technického 
zázemí. Za zmínku stojí nadstandardní technické požadavky na 
technické provedení, které vyplývají z povahy výroby. Téměř 
v celé budově je kladen důraz na přísnou ochranu proti elek-
trostatickým výbojům (ESD), proto podlahy ve výrobě, skladu 
i některých kancelářích budou realizovány s ochranou ESD. 
Nadstandardem je také kompletní klimatizace nejen kancelá-
ří, ale i výroby a suterénu. Společnost Pepperl+Fuchs plánuje 
spustit výrobu v nové továrně v květnu 2020 a zaměstnávat 
celkem přibližně 300 pracovníků.


