Městské kulturní středisko · F. F. Procházky 101 · 509 01 Nová Paka ·
· tel /fax: 493 721 928 · www.kultura-novapaka.cz ·

ŘÍJEN 2018
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA – LS ROLNIČKA

úterý 2. 10. 2018 v 17:00 hod., malý sál MKS, vstupné 25 Kč
Pohádka dle předlohy Boženy Šimkové. Známé postavy jednoho z nejoblíbenějších večerníčků ožijí na loutkové scéně.

NAROZEN 28. ŘÍJNA – DS J.K. TYL LOMNICE N. POPELKOU
100 let výročí Československé republiky
čtvrtek 11. 10. 2018 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 Kč

autoři hry: Jiří Janků, Petr Svojtka, Daniel Hrbek
Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou a kapela Tyl, režie Petr Sádek.
Divadelní hra z dob první republiky s hořkým koncem roku 1938. Hra je doplněná nejznámějšími písněmi od Karla
Hašlera až po hity Osvobozeného divadla. Nadšení lidé v období vzniku Československa, úsměvné obrazy ze života
obyčejných lidí, beznaděj v době hospodářské krize, lidská zrada, přetvářka, noblesa společnosti, ale i první láska
dospívajícího hlavního hrdiny a vzdor vůči nacistickému Německu, které po pouhých 20 letech existence ohrozilo
budoucnost našeho státu, tak právě o tom je divadelní představení protkané spoustou písní a melodií od Karla Hašlera,
ale také z Osvobozeného divadla nebo úspěšných filmů meziválečného období.

TANEČNÍ ODPOLEDNE – RADKA A VÁCLAV FAJTOVI
neděle 14. 10. 2018 v 15:00 hod., malý sál MKS, vstupné 50 Kč

Známé písně a příjemné melodie k tanci i poslechu vám zahrají manželé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou.

OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ
PhDr. JAN STŘÍBRNÝ
úterý 16. 10. 2018 v 18:00 hod., malý sál MKS, vstupné dobrovolné
Pořádá MKS Nová Paka ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.

PhDr. Jan Stříbrný, rodák z Radimi u Jičína, pracuje v České křesťanské akademii od roku 1995. Kromě podílu na vedení
ČKA jako jeden z viceprezidentů má na starosti výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, respektive
ostatních křesťanských církví v letech 1939 - 1945, a života a persekuce Židů za druhé světové války. Působí dále v několika
odborných grémiích, spolupracuje s odbornými časopisy zaměřenými na dějiny a spolupracuje také s dokumentační
komisí Konfederace politických vězňů.

ZA OBJEKTIVEM ZDENĚK ČEJKA - VERNISÁŽ VÝSTAVY
pátek 19.10. 2018 v 17:00 hod., malý sál

Výstava fotografií známého místního fotografa Zdeňka Čejky k příležitosti 80. výročí jeho narození. Zdeněk Čejka
pokračoval v rodinné tradici a stejně jako jeho otec věnoval fotografování většinu volného času. Bohatým zdrojem
inspirace pro jeho tvorbu byla Nová Paka a její okolí, trvale sledoval a pečlivě zaznamenával kulturní život v našem městě,
dokumentoval urbanistické změny, kdy se po letech vracel na stejná místa, aby zachytil jejich novou podobu. Rád se také
procházel přírodou a zachycoval její krásy a proměny, v posledních letech jej zaujalo fotografování detailu – makro.
Fotografování bylo jeho obrovským celoživotním koníčkem a jen málokdy bylo možné potkat jej bez fotoaparátu v rukou.
Připravovaná výstava bude průřezem jeho fotografické tvorby a věříme, že potěší všechny jeho přátele a příznivce.

ŠANSONOVÝ VEČER – ALENA HLADKÁ A PETR OŽANA
neděle 21. 10. 2018 v 19:00 hod., Muzeum Nová Paka, vstupné 120 Kč

Prijďte si nechat běhat mráz po zádech zpěvem Aleny Hladké v šansonových textech drsného života za doprovodu
skvělého pianisty Petra Ožany.
Alena Bazalová vystudovala DAMU Katedru alternativního a loutkového divadla, působila v mnoha pražských divadlech
( Národní divadlo, Divadlo Pod Palmovkou, A-studio Rubín, Divadlo Komedie, Divadlo Kalich, Rock café ) a momentálně
je členkou souboru městského divadla v Mladé Boleslavi.
Petr Ožana je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze v oborech skladba a klavír a absolventem AMU též ve hře
na klavír. Vedle klasické hudby se zabývá právě šansonem s předními interprety toho žánru (Alenou Bazalovou,Martou
Balejovou a Renatou Drössler). Mezi jeho největší úspěchy patří cena Nejlepší barový pianista roku 2013, III. Místo v
Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, 2007 a také několikeré prvenství v improvizačních soutěžích.

SLAVNOSTNÍ KONCERT
100 LET VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

úterý 23. 10. 2018 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné dobrovolné

Zveme širokou veřejnost na koncert věnovaný významnému výročí v dějinách naší země.
Účinkují: MgA. Monika Chmelařová, Veronika Vildmanová, Martina Včeláková, Eva Matějovská, smíšený
pěvecký sbor Hlas.

TRHÁK – zájezd do Divadla Broadway v Praze – VYPRODÁNO!
pátek 26. 10. 2018 v 18:00 hod.

odjezd v 15:00 hod. z parkoviště pod náměstím

6000 KM MEXIKEM, GUATEMALOU A BELIZÍ – MAREK KOVÁŘ
cestopisná přednáška
úterý 30. 10. 2018 v 18:00 hod., malý sál, vstupné 50Kč

Prozkoumat celé Mexiko během jedné cesty je naprosto nemožné. Tato cesta nás tedy zavede na pouhých 6 000 km
dlouhý okruh, při kterém navštívíme pulsující samostatné největší město světa Ciudad de México, olmécké, toltécké,
aztécké a mayské památky, nádhernou a rozmanitou přírodu státu Chiapas, nekonečné roviny Yucatánského poloostrova
či zapomenuté mayské město Tikal hluboko v guatemalských džunglích.

Připravujeme:
1. 11. 2018 – HOŘICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
7. - 10. 11. 2018 – DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
8. 11. 2018 – ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ-divadelní společnost Háta –
Lukáš Vaculík v hl. roli

1. 12. 2018 – PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
8. 12. 2018 ( sobota – 17:00 hod. ) – VÁNOČNÍ KONCERT
VÁCLAVA HYBŠE ( host Pavla Břínková )
rezervace a předprodej od 1. 10. 2018
6. 1. 2019 - VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ - DIVADLO JÁRY
CIMRMANA – vstupné: 430/410 Kč, rezervace a předprodej vstupenek od 1. 11. 2018.

Vstupenky k vyzvednutí do 30. 11. 2018. Prodej vstupenek - max. 6 kusů osobu. Na tento pořad
nelze uplatnit žádnou slevu ( pouze na průkazy ZTP nebo ZTP/P - dle zákona ).

15. 2. 2019 - MUZIKÁL VLASY "HAIR" - zájezdové představení do
divadla Kalich – Praha - rezervace a předprodej od 17. 9. 2018
Vstupenky NA VÝŠE UVEDENÉ POŘADY LZE ZAKOUPIT JIŽ DNES V KANCELÁŘI MKS NEBO SI JE MŮŽETE REZERVOVAT NA TELEFONU
493 721 928, 737 289 732, 734 155 684; info@kultura-novapaka.cz

ZAMLUVENÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘEDSTAVENÍM!(zakoupené

vstupenky jsou vratné nejpozději 3 pracovní dny před představením)
ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY

