
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ÚNORU 2011
únor - duben JAZZINEC 2011

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci se 
Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, 
tiskárnou Tisk Ofset, a. s., Úpice a realitní kanceláří 
Dobré bydlo

úterý 1. 2. VSTUP DÍTĚTE DO ŠKOLY, ŠKOLNÍ ZRALOST
Přednáška
Pořadatel: Přátelé alternativního vzdělávání v Trutnově 
a okolí, o. s.
Hudební sál ZUŠ Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 3. 2. NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Předplatné - Činoherní divadlo
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

pátek 4. 2. ČECHOMOR
Koncert - Kooperativa Tour 2011
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 6. 2. KONŽERT
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 8 let
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin 

pondělí 7. 2. BLBOUN
Divadelní představení mimo předplatné
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

úterý 8. 2. CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE
Předplatné - Divadelní delikatesy
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

čtvrtek 10. 2. O KOUZELNÉ KULIČCE
Pořad pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 10. 2. AUTORSKÝ VEČER TOMÁŠE TICHÉHO
Student septimy trutnovského gymnázia
Pořadatel: studenti Gymnázia Trutnov
Kavárna Narcis ** 18:00 hodin

pátek 11. 2. DON QUIJOTE Z DOUDLEB
Pořad pro 6. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin 

sobota 12. 2. TOSCA
Zájezd do Artkina Centrál Hradec Králové na přímý pře-
nos představení z Metropolitní opery New York. Jen pro 
předem přihlášené - zájezd je již vyprodán!
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
sraz u společenského centra UFFO v 17:00 hodin

pondělí 14. 2. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00 - 11:00 
hodin

pondělí 14. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PharmDr. Pavel Řádek: Léčivé rostliny v humánní a veteri-
nární praxi
Pořadatel: Český červený kříž a Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 14. 2. MEXIKO - TO NEJLEPŠÍ Z YUCATÁNU
Miroslav Deneš - cestopisný pořad
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
kino Vesmír ** 19:00 hodin

úterý 15. 2. PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Divadelní představení mimo předplatné
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 16. 2. KLAVÍRNÍ KONCERT
Irina Fojtíková - Kondratěnko a její studenti: Jana Otáha-
lová, Olga Punko, Tereza Stachová, Kryštof Pobořil 
Koncert cyklu Komorní večery
Pořadatel: Občanské sdružení Studio a ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 18. 2. 1. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA 
A KRAKONOŠOVA KRÁLOVSTVÍ
Hraje Orchestr Václava Hybše, hudební host - Eva Pilarová. 
Ples moderuje Petr Rychlý. Vystoupení různých tanečních 
žánrů, předpůlnoční a popůlnoční překvapení. Bohatá 
tombola, občerstvení včetně teplého bufetu.
Pořadatel: město Trutnov a Společenské centrum Trutnov-
ska pro kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 - 02:00 
hodin ** VYPRODÁNO!

sobota 19. 2. MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
PODNIKATELSKÉ TRUTNOV, s. r. o.
Hraje skupina Holiday Expres. Program: vystoupení taneč-
ních skupin Angeles Dance Group ze Dvora Králové n. L. 
a Colty ze Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně 
oslabené Trutnov, módní přehlídka Svatebního salónu 
Daniela, tombola.
Více informací: www.sosptu.cz
Pořadatel: Smile Agency a For Funny (studentské společ-
nosti při SOŠP Trutnov, s. r. o.)
Národní dům ** 20:00 hodin ** předprodej vstupenek 
zajišťuje sekretariát školy - tel. 499 815 223, 
e-mail: sekretariat@sosptu.cz 

neděle 20. 2. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin

středa 23. 2. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

středa 23. 2. FAUST A MARKÉTKA
Předplatné - Divadlo a hudba
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

čtvrtek 24. 2. ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Akce pro děti mladšího školního věku 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

sobota 26. 2. REPREZENTAČNÍ PLES SPOLEČNOSTI BAK STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST, a.s.
Večerem Vás provede moderátor a zpěvák Roman Vojtek, 
taneční orchestr GAMBIT a taneční škola KROK Hradec 
Králové. Čeká Vás také zábavná magie s Pavlem Kožíškem 
a Hankou Mašlíkovou a další překvapení v průběhu večera.
Pořadatel: BAK stavební společnost, a.s.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin ** 
vstupné 450 Kč ** předprodej vstupenek zajišťuje Infore-
cepce UFFO od 1. 2.
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neděle 27. 2. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Účinkuje Divadlo Mazec
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:00 hodin

pondělí 28. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PaedDr. Libor Turek: Havaj
Pořadatel: Český červený kříž a Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 28. 2. COLLEGIUM CAMERALE
Předjarní koncert komorního souboru pod vedením Dag-
mar Vlčkové, spoluúčinkují sólisté T. Korbel, M. Bucharo-
vá. Zazní skladby J. Vídeňského, J. Haydna, A. Corelliho.
Pořadatel: Collegium Camerale
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin ** vstupné dob-
rovolné
NA SKOK V AMERICEpondělí 28. 2.
Ctibor Košťál - cestopisný pořad
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

VÝSTAVY
Do 12. 2. EVA ŠVANKMAJEROVÁ, JAN ŠVANKMAJER:

OBRAZY, OBJEKTY, SCÉNY Z FILMŮ
Pořadatel: Galerie města Trutnova ve spolupráci s občan-
ským sdružením Trutnov, město draka
Galerie města Trutnova

Do 22. 2. MARIANA JŮDOVÁ: REVIZE
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a 
volný čas
Galerie UFFO

Do 26. 2. JOSEF HLEDÍK: AKTY A PORTRÉTY - VZPOMÍNKY NA PĚTI-
LETKU 1975 - 1980
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

Do 28. 2. JOSEF ČERVENÝ: PORTRÉTY
Výstava velkoformátových fotografií, barevných i černo-
bílých
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

Do 6. 3. HISTORICKÉ MAPY KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 2. - 30. 3. ANNA NOVÁKOVÁ: EGYPT
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání 
filmu

4. 2. - 24. 4. NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ TRUTNOVA
Vernisáž 3. 2. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

24. 2. - 26. 3. KAREL JERIE
Vernisáž 23. 2. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

 
CYKLICKÉ AKCE

únor 2011 TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
A TANEČNÍ DVOJICE
V Národním domě pod vedením manželů Poznarových - 
jen pro předem přihlášené!
Lekce v pátek 4., 11. a 18. 2., věneček 25. 2. 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Kurzy se konají ve Voletinách v Domě pod jasanem v 
těchto termínech:

středa 2. 2. KERAMICKÝ MAŇÁSEK
Modelování hlavy a rukou
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč 

středa 9. 2. KERAMIKA - DĚTI
Dokončení maňáska - barvení, šití těla, lepení rukou 
a vlasů 
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč

sobota 12. 2. SMALTOVÁNÍ
Vytvoříme originální šperky. Naučíme se používat a míchat 
barvy, techniku smaltování bez smaltovací pece, práci se 
sklem a kovovým výsečem. 
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč včetně bižuterních kom-
ponentů

sobota 12. 2. FUSING - ORIGINÁLNÍ ŠPERK ZE SKLA
Naučíte se základy spékání skla v mikrovlnné troubě, kom-
binace barev a tvarů. Vyrobíte si základní sadu šperků. 
11:00 hodin ** kurzovné 280 Kč (při spojení kurzů Smalto-
vání a Fusing kurzovné 400 Kč za oba kurzy)

sobota 12. 2. MALOVANÁ ZRCADLA A RÁMY
Vytvoříme originální rámeček a zrcadlo
15:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

středa 16. 2. KERAMIKA PRO DĚTI
Mísa a miska
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč

středa 23. 2. GLAZOVÁNÍ MÍS
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč

čtvrtek 24. 2. KERAMIKA, MODELOVÁNÍ, PLASTIKA 
Akreditovaný kurz MŠMT pro DVPP

sobota 5. 3. JARNÍ PLES
Hraje skupina Geny. Host večera: Petr Kraus - profesio-
nální jezdec Freestyle MTB. Program: předtančení, řada 
vystoupení tanečních skupin a kroužků SVČ Trutnov, 
bohatá tombola.
Pořadatel: Středisko volného času, Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin ** 
vstupné 250 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 2. v recepci 
SVČ Trutnov a v Inforecepci UFFO 

sobota 12. 3. 7. ABSOLVENTSKÝ PLES 
TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje skupina Holiday Express, hudební host: Abba Stars. 
Taneční vystoupení: skupina Flex s Jakubem Resslerem. 
Známí hosté, bohatá tombola.
Více informací: www.vlanet.cz
Pořadatel: o.s. Agentura AG Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin ** 
vstupné 250 Kč

PŘIPRAVUJE SE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

ROSTU S KNIHOU
I v letošním roce bude oddělení pro děti k dispozici maminkám na 
mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde ve středu 23. 2. od 9:00 
do 11:00 hodin mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými 
hezkými knížkami a stejně starými kamarády. 
Stejná akce proběhne v pondělí 14. 2. od 9:00 do 11:00 hodin i v po-
bočce knihovny v Horním Starém Městě.

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Lidé světem jedoucí a jdoucí

Města, vesnice i vzdálené kraje byly už v minulosti v českých zemích v 
čilém obchodním styku. Po cestách projížděly vozy naložené nákladem 
nejrůznějšího zboží, které obchodníci prodávali na tržištích, v krámech 
nebo i v podhradích. 
V podvečeru věnovaném cyklu Zapomenutá řemesla se zaměříme na ži-
vot formanů a vandrovních tovaryšů. K lidem světem jdoucím patřili i 
facíři (myslivečtí vandrovníci), porodní báby, flašinetáři, kolovrátkáři, …

pokračování >>



3

Zveme děti mladšího školního věku, které se chtějí dovědět, kdo byli 
krtičkáři, kadouti, olejnáři nebo třeba peciválové, písničkáři, vlasa-
ři a mnoho dalších, dnes už málo známých řemeslníků, aby přišly ve 
čtvrtek 24. 2. v 16:00 hodin do oddělení pro děti. Jako vždy budou 
součástí setkání výtvarná dílna a pohybové hry.

INTERNET PRO SENIORY
I nadále nabízíme kurz výuky seniorů v práci s internetem. Únorové 
termíny jsou již zcela naplněny. V kurzech budeme pokračovat i v 
březnu, a to vždy ve středu (2., 9., 16., 23. a 30. 3.) vždy od 8:00 do 
10:00 hodin. Vzhledem k velkému zájmu je nutné, aby zájemci svoji 
účast nahlásili předem buď osobně v oddělení studovny, nebo na tel. 
499 815 544.

MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
I v roce 2011 nás budou pravidelně navštěvovat děti z mateřských 
škol. Milé tříkrálové překvapení nám připravily děti z MŠ Novodvor-
ská se svými učitelkami V. Priputenovou a  L. Müllerovou.

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

HISTORICKÉ MAPY KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ
Výstava přibližující kartografická díla Krkonoš a Podkrkonoší od 16. století 
do roku 1945. Představena je mapa Krkonoš z 60. let 16. století od Jiříka 
z Řásné, dále kolorovaná mapa připisovaná tradičně trutnovskému měš-
ťanovi Simonu Hüttelovi, dále Glaubicova mapa, mapy připomínající zná-
mou bitvu u Žďáru roku 1745, revírní mapa morzinského panství a mapy 
předního znalce Krkonoš dr. Hosera z počátku 19. století. Kromě klasic-
kých map je k vidění také nejstarší dochovaná plastická mapa Krkonoš z 2. 
poloviny 18. století. Bohatě jsou zastoupeny mapy dokumentující rozvoj 
turistiky v našich nejvyšších horách v 1. polovině 20. století. Zastoupeny 
jsou i geologické mapy. Výstava potrvá do 6. 3. 2011.

NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ TRUTNOVA
Výstava představuje město, jak bylo zachyceno na výtvarných dílech 
18. a 19. století. Kromě vedut (celkových pohledů) od F. B. Wernera, I. Otta, 
J. Gutsche, P. Russe a dalších budou prezentována i díla I. Fiedlera zobra-
zující retrospektivně události z trutnovské minulosti. Chybět nebudou ani 
díla zachycující katastrofální požár Trutnova roku 1861. Vedle historického 
jádra města budou na výstavě zastoupeny též jeho dnešní místní části Dolní 
Staré Město, Horní Staré Město a Poříčí. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 
3. 2. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 24. 4. 2011.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin, 
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin

Další informace na www.galerietu.cz

EVA ŠVANKMAJEROVÁ, JAN ŠVANKMAJER: 
OBRAZY, OBJEKTY, SCÉNY Z FILMŮ

Výstavní sezónu v městské galerii otevřela naprosto jedinečná výstava 
„Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Obrazy, objekty, scény z filmů“. 
Až do 12. února je možné zhlédnout pestrý průřez tím nejzajímavějším 
z dlouholeté tvorby obou manželů. Jan Švankmajer je přední světový 
surrealista, známý především díky své filmové tvorbě, která je na výstavě 
zastoupena exponáty, jako je loutka Otesánka ze stejnojmenného filmu, 
nebo kompletními scénami z filmů Lekce Faust a Něco z Alenky. Expozice 
však zahrnuje i olejomalby Evy Švankmajerové, Švankmajerovy asamblá-
že, grafiky a objekty. Výstava je pořádána ve spolupráci s občanským sdru-
žením Trutnov, město draka.

JOSEF HLEDÍK: AKTY A PORTRÉTY - VZPOMÍNKY NA 
PĚTILETKU 1975 - 1980

V prostorách městského úřadu pokračuje až do 26. února výstava fotogra-
fií Josefa Hledíka „Akty a portréty - vzpomínky na pětiletku 1975 - 1980“. 
Pohled na ženskou krásu v podání autora, který dnes žije v Bobru u Žaclé-
ře, ale kdysi sbíral za své snímky i mezinárodní ocenění, nezapírá soudobé 
umělecké trendy, ale nese v sobě i nadčasový náboj.

KAREL JERIE
Ve středu 23. února v 17:00 hodin bude v městské galerii zahájena výstava 
malíře a jednoho z nejpřednějších českých komiksových tvůrců Karla Jerie 
(1977). Absolvent Výtvarné školy Václava Hollara a poté Akademie výtvar-
ných umění v Praze (ateliéry Antonína Střížka a Michaela Rittsteina) patří 
k výtvarníkům poměrně mladým, přesto však již renomovaným a oceňo-
vaným (např. první cena v kategorii profesionálů na Mezinárodním festi-
valu komiksu v Lodži, Polsko 2008). Jeho kresby se objevují v časopisech 
Aargh!, Crew, či Nový Prostor, Reflex, A2, Lidové noviny. K nejznámějším 
komiksům patří „Šifra mistra Hanky“ a „Oidipus Rex“. V jeho malbách se 
objevují motivy lesa, houbaření a myslivosti a dále parafráze na témata 
známá z Bible nebo z klasických výtvarných děl. Jeho projevu nechybí ře-
meslná zručnost, kterou předpokládáme u absolventa Akademie, ale také 
invence, nadhled a schopnost propojovat vysoké a nízké. Výstavu je mož-
né zhlédnout do 26. března.

Mgr. Lucie Pangrácová 
ředitelka Galerie města Trutnova

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Občanské sdružení Studio a ZUŠ Trutnov
uvádějí v rámci cyklu Komorní večery

KLAVÍRNÍ KONCERT 
IRINA FOJTÍKOVÁ - KONDRATĚNKO A JEJÍ STUDENTI: 

JANA OTÁHALOVÁ, OLGA PUNKO, TEREZA STACHOVÁ, 
KRYŠTOF POBOŘIL

středa 16. 2. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Představovat trutnovskému publiku pianistku lotyšského původu Irinu Foj-
tíkovou - Kondratěnko po několika mimořádně úspěšných vystoupeních v 
našem cyklu, v nichž s sebou pokaždé přivedla i další výborné interprety, 
považuji téměř za zbytečné. Klavíristka, která v Praze našla již před mno-
ha lety domov, letos vydala CD s hudbou P. I. Čajkovského (Roční doby), 
M. P. Musorgského (Obrázky z výstavy) a M. P. Borodina (Malá suita), jež 
bylo v časopise Harmonie oceněno nejvyšším hodnocením - pěti hvězdič-
kami. Vystupuje nadále na významných festivalech a souběžně s vlastní 
koncertní činností je pedagožkou mimořádných kvalit - její studenti vy-
hrávají mezinárodní soutěže, je členkou významných našich i zahranič-
ních porot a vede masterclassy v Itálii a Německu. Proto jsme se tentokrát 
domluvili na společném koncertě s jejími studenty, aby posluchači měli 
možnost ještě hlouběji poznat všestrannou tvůrčí osobnost této mimo-
řádné umělkyně.
Abych popsal již dnes bohatý umělecký život těchto čtyř výjimečně ta-
lentovaných mladých lidí, na to zde není prostor. Věkově se pohybují 
od necelých 16 (J. Otáhalová) do 22 let (K. Pobořil). T. Stachová a J. Otá-
halová pocházejí z Moravy, O. Punko z Ruska a poté rovněž z Moravy, 
K. Pobořil je z Prahy. Získávají ceny a vítězství na prestižních národních 
i  mezinárodních soutěžích v ČR - Prague Junior Note, Virtuosi per musica 
di pianoforte v Ústí nad Labem, mozartovská soutěž Amadeus Brno, Pro 
Bohemia v Ostravě, mezinárodní komorní soutěž Karla Ditterse z Ditter-
sdorfu (T. Stachová a O. Punko), ale i v zahraničí - J. Otáhalová na soutěži 
Horowitze na Ukrajině, v Mnichově, během jediného roku v Římě, Paříži, 
Budapešti (1. a 2. ceny) a ve Vídni (absolutní vítěz), K. Pobořil v Mascali 
na Sicílii, koncertoval rovněž v Düsseldorfu, Hamburku, italském Vercelli 
a v Římě. Jako sólisté již vystupovali s Ostravskou filharmonií (T. Stachová 
- Schumannův klavírní koncert, O. Punko - Mozartův d-moll), K. Pobořil 
s Pražskou komorní filharmonií 1. klavírní koncert D. Šostakoviče. Za rok 
2010 mají všichni účinkující na svém kontě přes 40 koncertních vystoupení 
po ČR. Myslím, že pro posluchače bude přínosné a zajímavé slyšet, jakým 
způsobem dovede výjimečný pedagog rozvinout individualitu každého 
z talentovaných studentů.

Program:  J. S. Bach - F. Busoni, F. Chopin, F. Liszt, F. Liszt - R. Schumann, M. 
I. Glinka - M. A. Balakirev, S. Rachmaninov, M. Moszkowski, G. Hrubišová.
Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem nebo rezervovat 
v ZUŠ Trutnov, tel. 499 813 845.

Mgr. Jiří Houska

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
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Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s. ve spolupráci se Spole-
čenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, tiskárnou 

Tisk Ofset, a. s., Úpice a realitní kanceláří Dobré bydlo

OPEN PÁRTY 
16. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO - Společenské centrum Trutnov
THE YOUNG GODS
Tvrdit o muzikantech této průkopnické švýcarské skupiny, že jsou 
mistry samplů a elektroniky, je poněkud zavádějící. Jejich práci 
daleko přesněji charakterizuje označení „hudební architekt“ či 
„tvůrce zvukových krajin“. To ostatně The Young Gods potvrdili už 
na jednom ze svých předchozích projektů Amazonia Ambient, kte-
rý propojil zvukové panorama peruánské Amazonie s magickým 
světem jejích indiánských obyvatel v psychedelicko-šamanském 
vyprávění antropologa Jeremy Narbyho. Nové album, které skupi-
na přijíždí pokřtít na Jazzinec, se jmenuje Everybody Knows. Jeho 
obal zachycuje velkoměsto s mrakodrapy, ale vzhůru nohama, což 
přesně vystihuje záměr hudebníků: jejich jazykem je městská hud-
ba posledních dekád - od Jimiho Hendrixe až po elektronické pís-
ničkáře, ale přitom se jim vždy daří najít novou perspektivu a nový 
obsah. Album vytváří svět sám pro sebe. Šamanské meditace se 
prolínají se vzpínajícími hymnickými zpěvy, křehké hlasy s hvězd-
nými sbory a rock s mistrovským minimalistickým ambientem. 
The Young Gods existují už přes čtvrt století, ale na rozdíl od vět-
šiny svých vrstevníků se stále pohybují dopředu a daří se jim ovliv-
ňovat hudební dění. Svými prvními alby spustili dosud neslýchanou 
zvukovou revoluci, tvůrčím využitím samplerů vytvářejí zvukové 
struktury, které dosud existovaly jen v lidské fantasii. K umělcům, 
kteří se otevřeně hlásí k vlivu skupiny, patří Sepultura nebo The 
Edge z U2. Když se roku 1995 ptali Davida Bowieho, jestli jeho al-
bum Outside inspirovali Nine Inch Nails, odpověděl: „Ne. Ovlivnila 
mě jedna švýcarská skupina. Jmenuje se The Young Gods.“
The Young Gods - Franz Treichler, Al Comet, Bernard Trontin a Vin-
cent Hanni - jsou zvukoví architekti, alchymisté a brusiči diamantů. 
Vytvářejí hudbu, která proniká hluboko a vydrží dlouho. 

DVA
Jan a Bára Kratochvílovi jsou jedinými členy kapely, která se vzpírá 
jakémukoliv žánrovému zařazení. Jejich vlastní originální hudeb-
ní tvorba je doplněna o osobité pódiové ztvárnění. Získali řadu 
hudebních cen, vystupují na zahraničních pódiích (vloni např. na 
ostrově Réunion), jsou zcela originální a neopakovatelní. Dvojice, 
která kombinuje nezávislý hip hop, šanson, folkotroniku a indie 
pop zcela vlastním způsobem. Jejich loňské album HU je událostí 
sezóny.

24. 2. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

DZIKI JAZZ (Polsko)
Aleksander Kamiňski - saxofon, Kamil Pater - kytara, Piotr Urowski 
- kontrabas a Rafal Gorzycki - bicí.
Hudba je příjemně eklektickou kombinací postfúze a improvi-
zovaného jazzu s prvky ambientu a rocku. Moderní jazz hraný 
v kvartetu s velkou expresivitou a hráčskou vyzrálostí. Saxofonista 

Aleksander Kamiňski skvěle zvládá přechod z čistého projevu v im-
provizované zvukové gejzíry, celkový sound, výrazně poznamena-
ný elektrickou kytarou, je víceméně hodně rockový.

MUFF
Marcel Bárta - saxofony, Jiří Šimek - kytara, Jakub Zitko - klávesy & 
samply, Jakub Vejnar - baskytara, Roman Vícha - bicí.
Tato pražská nu-jazzová formace složená ze špičkových hráčů patří 
k tomu nejlepšímu, co v tuzemsku za poslední léta vzniklo. Na Jaz-
zinci představí svou loňskou debutovou desku a také premiérové 
ukázky z nové tvorby.

3. 3. ** 19:00 hodin ** UFFO - Společenské centrum Trutnov
EGGNOISE
Pražská nadžánrová formace získala za svou desku Albumen tři 
nominace na největších nezávislých hudebních cenách světa Just 
Plain Folks Music Awards. Nyní přijede s novou deskou Yolk. Kon-
certní vystoupení Eggnoise jsou pokaždé plná energie, humoru a 
jedinečných okamžiků.

MARSYAS TOUR 2011 
ZUZANA MICHNOVÁ, OSKAR PETR, 
PETR KALANDRA MEMORY BAND
Nový projekt skupiny Marsyas znamená návrat vynikající zpěvačky 
Zuzany Michnové a Oskara Petra na pódia společně se skupinou 
Kalandra Memory Band a hosty. Dlouho očekávaná premiéra le-
gendy české hudby!

Více informací o festivalu a předprodeji vstupenek 
najdete na www.jazzinec.cz

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
přichází s nabídkou dalších dvou zájezdů na přímé přenosy 
představení z Metropolitní opery New York. Projekce, které 
se konají v Artkině Centrál v Hradci Králové, jsou v HD kvali-
tě a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně. Oko 
kamery se během přenosu dostane daleko blíže k dění na je-
višti než oko diváka, byť sedícího na těch nejlepších místech 
přímo v Metropolitní opeře. Diváci přenosů si tak v kině mo-
hou vychutnávat úžasné detailní záběry, které by v samotné 
Metropolitní opeře nikdy neviděli. „Třešinkou na dortu“ jsou 
potom pohledy do zákulisí a rozhovory s umělci o přestáv-
kách přenosů. Divákům v Artkině Centrál jsou také nabídnuty 
české titulky.  

V této sezóně (2010/11) se uskuteční zájezdy ještě na tato dvě 
operní představení:
9. 4. 2011     LE COMTE ORY (HRABĚ ORY) (G. Rossini)
28. 5. 2011   HOFFMANOVY POVÍDKY (J. Offenbach)

Podrobnější informace o jednotlivých představeních na 
www.uffo.cz 
Začátky projekcí jsou vždy v 18:45 hodin. Sraz účastníků bude 
u společenského centra UFFO v 17:00 hodin. Doprava do 
Hradce Králové a zpět je zajištěna malým autobusem.
Cena vstupenky na 1 představení: 350 Kč, studenti a senioři 
325 Kč, ZTP 300 Kč.
Cena jízdenky na 1 představení: 180 Kč.
Vstupenky na jednotlivá představení spolu s jízdenkou si mů-
žete zakoupit v Inforecepci UFFO, a to od 1. února 2011. Ne-
váhejte - počet účastníků je omezen!

METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK 
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

Hra vypráví krutě kultivovaným jazykem o spletitém osudu 
dvou libertinských intrikánů - vikomta Valmonta a markýzy de 
Merteuil. Pro tyto dva spiklence se láska a sex staly programem 
vycházejícím z chladného kalkulu a touhy, která se řídí jediným 
pravidlem - získat a nic přitom neztratit. 
V režii Věry Herajtové hrají herci Klicperova divadla Hradec 
Králové: Kamila Sedlárová, Kateřina Francová, Marta Zaoralo-
vá, Jiří Zapletal, Filip Richtermoc, Marie Kleplová, Eva Krato-
chvílová, Kristýna Kociánová a Josef Čepelka. 
čtvrtek 3. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** VYPRODÁNO!

Francouzská komedie o záletech. Zábavný kolotoč pikantních 
nedorozumění a ztřeštěných záměn roztáčí Tomáš Töpfer jako 
donchuán Pontignac.
Georges Feydeau, velký francouzský komediograf (narozený 
roku 1862 v Paříži), si bere na mušku počestnost svých kraja-
nů. Zábavný kolotoč pikantních nedorozumění a ztřeštěných 
záměn začíná ve chvíli, kdy donchuán Edmond Pontignac pro-
následuje na ulici neznámou krasavici. Jenže ta je manželkou 
jeho přítele Vatelina, jehož věrnost ovšem také není bez po-
skvrnky. Není proto divu, že se obě podváděné ženy odhodlají 
k rafinované pomstě. A potrestanému záletníkovi nezbývá než 
konstatovat, že i ten největší chytrák se může jednou spálit 
a skončit jako „blboun“!
V režii Juraje Herze hrají herci Divadla Na Fidlovačce: Tomáš 
Töpfer, Eliška Balzerová, Otakar Brousek ml., Tereza Bebarová, 
Sandra Pogodová, Petr Rychlý, Monika Kobrová, Ctirad Götz, 
Pavlína Vojáčková, Ladislav Trojan, Zdeněk Palusga, Milada 
Kratochvílová, Václav Svoboda, Petr Hermann, Matěj Kužel.
pondělí 7. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné 380, 345, 310 Kč ** předprodej vstu-
penek od 3. 1.

Podle přání nedávno zesnulého otce vyrážejí dva rozhádaní 
bratři na cestu k místu, které si jejich příbuzný vyvolil jako mís-
to posledního odpočinku. Uváznou těsně před cílem - v laci-
ném hotýlku kdesi v poušti společně s barmankou, dvojicí ne-
ohipíků a rozzlobeným mužem středního věku. Cesta hořícího 
muže je hořkosladká a velmi vtipná hra o smrti, nepříjemných 
rodinných pravdách i o plameni vášně, který dřímá v každém 
z nás a který může být tak snadno uhašen. 
V režii Marie Záchenské hrají: Pavel Liška, Kristina Maděričová, 
Leoš Noha, Igor Chmela, Gabriela Pyšná a Ladislav Hampl (Di-
vadlo Na zábradlí, Praha).
úterý 8. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 
** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup na abonent-
ky, ostatní - vstupné 380, 345, 310 Kč ** předprodej vstupenek 
od 3. 1.

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ - tak se jmenuje nové představení 
úpických ochotníků (tedy Divadla A. Jiráska Úpice - Jednoty diva-
delních ochotníků), jehož režie i hlavní role se ujal Ladislav Tomm. 
A jako jedinou spoluherečku či partnerku na jevišti si vybral Irenu 
Vylíčilovou. Francouzská konverzační komedie přináší příběh stár-
noucího manželského páru, který má chuť revoltovat proti zave-
deným rodinným stereotypům a vymést ze života nudu. Objevuje 
se tu téma Věčné Evy, proto je možné toto představení doporučit 
mužům do čtyřiceti let, aby věděli, co je čeká, mužům do 65 let, 
aby se vyznali v tom, co právě prožívají, mužům nad 65 let, aby si 
vzpomněli, co to ta láska vlastně je. No a všem ženám bez rozdílu 
věku, aby si uvědomily, jaké úsilí musejí muži vynaložit, aby je stále 
milovali. 
úterý 15. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 ho-
din ** vstupné 110 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 1.

V původní nabídce této předplatitelské skupiny byl uveden titul 
hry Praha stověžatá. Vzhledem k pracovní vytíženosti některých 
herců však tato inscenace v Trutnově být uvedena nemůže, a proto 
jsme pro Vás z repertoáru Studia Ypsilon vybrali jiný titul. Tím je 
právě Faust a Markétka.  
Když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být Faust. Když 
to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou Gounodovu 
hudbu, je z toho opera Faust, ale když to spatříte v divadle, tak 
je z toho ypsilonský Faust na druhou, v němž v prostopášném po-
sunu proběhne i život skladatele Gounoda včetně jeho lásek, žen 
a hudby. 
Režie: Jan Schmid. Hrají: Martin Dejdar, Roman Janál, Markéta 
Plánková, Martin Bohadlo, Arnošt Goldflam, Martin Janouš, Jan Ji-
ráň, Miroslav Kořínek, Jaroslava Kretschmerová, Lenka Loubalová, 
Jan Noha, Lenka Novotná, Julek Neumann, Barbora Skočdopolo-
vá, Dominik Renč, Jakub Slach, Daniel Šváb, Petr Vacek, Petr Vršek 
(Studio Ypsilon, Praha).
středa 23. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 ho-
din ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na abonent-
ky, ostatní - vstupné 355, 325, 285 Kč ** předprodej vstupenek 
od 17. 1.

A HNED NA ZAČÁTKU BŘEZNA SE MŮŽETE TĚŠIT: 
4. 3. na další představení v rámci předplatného Divadelní delika-
tesy:
100 WOUNDED TEARS (Sto zraněných slz) 
Drsné představení o skutečném světě za rohem, kam nemáme od-
vahu se podívat. 14 obrazů ztraceného zoufalství je kulminací ně-
kdy surového, někdy chaoticky humorného zobrazování příběhů, 
v nichž sedm postav hledá deset tisíc ztracených snů a jeden důvod 
ke smysluplné existenci. 
DOT 504, CO Studio DANCE PERFECT, Praha, choreografie: Jozef 
Fruček a Linda Kapetanea.
(předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup na abonentky, 
ostatní - vstupné 380, 345, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 
31. 1.)

8. 3. na amatérské představení mimo předplatné
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Laskavá a inteligentní komedie o natáčení amerického velkofilmu 
očima dvou irských buranů. 
Divadelní soubor AMADIS Brno.
(vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 2.)    

NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Představení v rámci předplatného Činoherní divadlo

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

BLBOUN
Představení mimo předplatné!

Partnerem představení jsou Technické služby Trutnov, s.r.o.

CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE
Představení v rámci předplatného Divadelní delikatesy

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Představení mimo předplatné!

FAUST A MARKÉTKA
Představení v rámci předplatného Divadlo a hudba
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

Koncert Čechomoru se měl uskutečnit v září v rámci otevíra-
cího programu společenského centra UFFO. Kvůli úrazu hous-
listy a zpěváka Karla Holase bylo vystoupení zrušeno. Nyní se 
však příznivci kapely, která na hudební scéně působí již více 
než 20 let, konečně dočkají. 
Koncert je na stání, k dispozici je však omezený počet vstupe-
nek k sezení (na balkón).
pátek 4. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 290 Kč, v den koncertu 
320 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 12.

Autorka, členka libereckého Fomaklubu, představí svůj pohled 
na pyramidy i údolí králů, ale také na zlatočernou krajinu ku-
želovitých kopců Černé pouště i krajinu bizarních skalisek Bílé 
pouště. Závěr cesty patřil Sinajskému poloostrovu, nočnímu vý-
stupu na Mojžíšovu horu a pobytu na hladině i pod hladinou 
Rudého moře. 
1. 2. - 30. 3. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

Mariana Jůdová absolvovala Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. Patří k mladé generaci autorů, jejichž tvorba je inspirována 
nejrůznějšími symboly popkultury a novými technologiemi. Ve 
svých tištěných obrazech se zdánlivou lehkostí kombinuje růz-
né hračky, nápisy, květiny, zbraně, planety či další subjekty, kte-
ré vzhledem k jejich uspořádání v nečekaných estetických kom-
binacích dešifrujeme až při podrobnějším pohledu. Ze zbraní 
je vytvořena designová zahrádka, z hraček lebka, z květin nao-
pak zbraně a z virů dopravní značky. Jako by někdo uklízel in-
ternetový odpad a vytvářel z něj pořádkumilovný kaleidoskop. 
Tvorbě výše zmíněných tisků předcházela výroba pracných 
výšivek s erotickými motivy japonského komiksu manga. Ma-
riana Jůdová vědomě pracuje s podprahovými účinky reklam 
a do bezproblémových líbivých nabídek vkládá hrůzná posel-
ství. Mariana Jůdová představí v Galerii UFFO cyklus svých prací 
od roku 2006 až po rok 2010. Její výstava nazvaná Revize je 
rozsáhlou prezentací tvorby od prvotních zahrádek, ženských 
zbraní, až po sérii tisků s erotickým námětem jakoby popsaným 
přímo perem Markýze de Sade. Jednoduše řečeno - výstava je 
nabitá estetikou a erotikou v dárkovém balení.
do 22. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 15 Kč (děti) a 30 Kč (ostatní), děti do 
3 let zdarma

Miroslav Deneš představí své zkušenosti a postřehy z cest Mexi-
kem: 
Na cestě po Yucatánském poloostrově procestujeme některá zají-
mavá města, ale hlavně přírodu. Vyrazíme do biosférické rezervace 
Siaan Ka'an a projedeme se po laguně této rezervace. V další části 
pořadu navštívíme několik známých cenotů, jako jsou světově zná-
mé Dos Ochos a X-Keken. Cenoty jsou přírodní zásobárnou sladké 
vody. Zanoříme se zde s potápěčskou výstrojí a podíváme se s ka-
merou, jak to vypadá pod hladinou. A co by to bylo za výpravu 
na Yucatán, pokud bychom nenavštívili památky mayské civiliza-
ce. Navštívíme pyramidy v Chitzem Itzá, Palenque, Uxmal, Edzná 
i jiné.
pondělí 14. 2.** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 10. 1.

Večer vyprávění a působivých snímků připravil Ctibor Košťál. 
K pozvání připojil stručnou informaci: 
BYLO NÁS PĚT. Cesta začala v západoamerickém Seattlu, hlavním 
městě státu Washington, celkově jsme po USA za 5 týdnů najez-
dili přes 10 000 km. V průběhu večera se podíváme do států Wa-
shington, Idaho, Montana, Wyoming a Utah. Navštívíme národní 
parky Mount Rainier, Yellowstone, Grand Teton, Capitol Reef, Ar-
ches, Canyonlands a Bryce Canyon. Dále navštívíme Koloradskou 
náhorní plošinu s červenými až 300 m vysokými skalními útvary v 
Navažské indiánské rezervaci - Monument Valley, poblíž přehrad-
ní nádrže Lake Powell vybudované na řece Colorado zajdeme do 
úzkého pískovcového a zejména fantasticky fotogenického ka-
ňonu Antelope. Rozhodně se bude na co dívat.
pondělí 28. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 24. 1.

V době uzávěrky Kulturní nabídky Radničních listů je celý pro-
gram v přípravách. Jisté je, že stejně jako v minulých letech může-
te očekávat zajímavé oblečení pro běžné příležitosti, slavnostní 
chvíle i mimořádné modely pro výjimečné příležitosti. Z autorů, 
kteří potvrdili svoji spolupráci, můžeme uvést Luďka Hanáka, Jit-
ku Šedovou, manžele Hejralovy. Kolekce autorů i firem představí 
manekýnky D-promo Trutnov pod vedením Dany Dufkové. 
čtvrtek 10. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné 210, 180, 150 Kč ** předprodej vstupe-
nek od 7. 2.

ČECHOMOR
Kooperativa Tour 2011

ANNA NOVÁKOVÁ: EGYPT
Výstava fotografií

MARIANA JŮDOVÁ: REVIZE

MEXIKO - TO NEJLEPŠÍ Z YUCATÁNU

NA SKOK V AMERICE

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

SEDMIKRÁSKA
Divadelní scéna pro děti 

KONŽERT
Představení pro děti od 8 let. První představení v dějinách, na 
které můžete přijít se špinavýma rukama, nevyčištěnými zuby a 
v pyžamu. Za padesát minut se nepoznáte! Už jste někdy viděli 
roztančené zubní kartáčky, zpívající vodovodní kohoutky či mý-
dlo vlnící se v rytmu samby? V představení Divadla Minor je to 
možné!
neděle 6. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
16:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč (tyto vstupenky jsou slosova-
telné), ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 1.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Představení pro děti od 4 let. Divadlo Pohádka pro děti sehra-
je klasický příběh princezny, která se v den svých 18. narozenin 
píchne o trn růže a usne společně s celým Růžovým královstvím. 
Pohádka je doplněna o příběh prince, který se vydává hledat do 
světa nevěstu, jejíž obraz spatřil v královské obrazárně. Na ces-
tě hledání Šípkového království provázejí prince dvě sudičky a 
s nimi také mnoho úkolů, které musí princ vykonat, aby došel 
svého cíle. Mezi nebezpečími na něj čeká i boj s dvouhlavým dra-
kem o kouzelný meč. Pohádka je ozvláštněna scénickým využitím 
prvků černého a luminiscenčního divadla.
neděle 20. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
16:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč (tyto vstupenky jsou slosova-
telné), ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 1.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Jak to dopadlo s výtvarnou soutěží v prosinci? Výherkyní se stala 
Tereza Vaňková. Pro svou odměnu si může přijít se svými rodiči 
během února do Inforecepce UFFO.

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

Společenské centrum UFFO bude patřit dětem, které se mohou 
těšit na písničky, tanec a soutěže o drobné ceny. Masky či kostý-
my sice nejsou nutné, ale protože se jedná o karneval, neměly 
by rozhodně chybět. V závěru odpoledne budou vybrány nej-
zdařilejší, nejoriginálnější, nejhezčí masky a jejich majitelé bu-
dou samozřejmě odměněni. Součástí karnevalu je pořad Divadla 
Mazec, které trutnovské děti mohou znát z úspěšných pořadů v 
minulosti (např. Mikulášoviny).
neděle 27. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
15:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč, ostatní 70 Kč ** předprodej 
vstupenek od 24. 1.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek na pořady Společenského centra Trutnov-
ska pro kulturu a volný čas zajišťují: Inforecepce UFFO (pondělí 
- sobota 9:00 - 20:00 hodin, tel. 499 300 999, e-mail: info@uffo.
cz), Turistické informační centrum Trutnov (pondělí - pátek 9:00 - 
18:00 hodin, sobota 9:00 - 12:00 hodin, tel. 499 818 245).
Vstupenky je možné zakoupit též v pokladně kina Vesmír, a to v 
čase 18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 hodin ve dnech promítání.
Rezervace vstupenek zajišťuje pouze Inforecepce UFFO. Zarezer-
vované vstupenky si však můžete vyzvednout (zakoupit) nejen v 
Inforecepci UFFO, ale rovněž v kině Vesmír.
Od poloviny ledna je na většinu pořadů možné zakoupit vstu-
penky on-line.

E

4. 3. 100 WOUNDED TEARS (Sto zraněných slz)
 Předplatné - Divadelní delikatesy
 Předprodej vstupenek v ceně 380, 345, 310 Kč od 31. 1.
 
6. 3.  NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
 Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
 Představení pro děti od 2 do 4 let 
 Předprodej vstupenek v ceně 25 Kč (děti) a 45 Kč 

(ostatní) od 7. 2.

8. 3. PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
 Divadelní představení mimo předplatné
 Předprodej vstupenek v ceně 150 Kč od 7. 2.

10. 3. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
 Předprodej vstupenek v ceně 210, 180, 150 Kč od 7. 2.   

14. 3. EGYPT
 Petr Niesig - cestopisný pořad
 Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 14. 2. 

18. 3. HORKÝŽE SLÍŽE 
 Koncert, host: Cocotte Minute 
 Předprodej vstupenek v ceně 200 Kč od 7. 2.

20. 3. ZA BRANKOU JE DRAK
 Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
 Představení pro děti od 4 let
 Předprodej vstupenek v ceně 40 Kč (děti) a 60 Kč 

(ostatní) od 14. 2.

24. 3. RICHARD III.
 Předplatné - Činoherní divadlo
 Předprodej vstupenek v ceně 270 Kč od 28. 2.
  
27. 3. BROUČKOVÉ A BERUŠKY 
 Akce pro děti
 Předprodej vstupenek v ceně 20 Kč (děti) a 40 Kč 

(ostatní) od 28. 2.

28. 3. PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI 
 Martin Mykiska - cestopisný pořad
 Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 28. 2.
  
28. 3. HERCI
 Divadelní představení mimo předplatné
 Předprodej vstupenek v ceně 380, 345, 310 Kč od 28. 2.

29. 3. PICASSO 
 Předplatné - Divadlo a hudba 
 Předprodej vstupenek v ceně 355, 325, 285 Kč od 28. 2.

31. 3. BESÍDKA
 Představení Divadla Sklep
 Předprodej vstupenek v ceně 340 Kč (přízemí), 290 Kč 

(balkón) od 28. 2.

14. 4. BAUCHKLANG (Rakousko)
 Koncert beatboxové skupiny
 Předprodej vstupenek v ceně 390 Kč od 14. 2.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE



 

Revoluční 20, Trutnov

tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

Začátky představení pouze od 19:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

1. úterý ĎÁBEL

2. středa Americký horor. Když nejede výtah v mrakodrapu, je to 

nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té plechové krabice, je to 

peklo. A když je v ní s Vámi někdo, kdo Vám usiluje o život, je 

to horor. Režie: John Eric a Drew Dowdleovi. Hrají: Ch. Messi-

na, M. Craven, B. Novakovic aj.

	 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	80	min.	**	vstupné	65	Kč	

 LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

  Americký dobrodružný rodinný film. Třetí pokračování 

přepisu knížek C. S. Lewise bylo dlouho odkládáno, nakonec 

ale světlo světa spatří. Lucinka a Edmund se vracejí do Narnie, 

tentokrát se svým bratrancem Eustacem. Režie: Michael Ap-

ted. Hrají: B. Barnes, S. Keynes, G. Henley, W. Poulter, 

 L. Neeson a další.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	

112	min.	**	vstupné	70	Kč

 TACHO                           

 Česká černá komedie. Bez rallye si Alex nedovede svůj život 

představit. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, 

shání Alexův manažer zoufale náhradníka. Režie: Mirjam 

Landa. Hrají: D. Landa, O. Lounová, G. Nicolas, R. Pomajbo, 

 M. Havelka, R. Hrušínský aj.

 Do	12	let	nevhodné	**	102	min.	**	vstupné	75	Kč

8. úterý  THE SOCIAL NETWORK

9. středa  Americké drama. Film nám umožňuje nahlédnout do okamži-

ků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén 

nového století, prostřednictvím odlišných pohledů inteligent-

ních mladých mužů. Režie: David Fincher. Hrají: J. Eisenberg, 

 A. Garfield a další.

 Mládeži	přístupno	**	titulky	**	120	min.	**	vstupné	70	Kč				

10. čtvrtek VELKÁ LÁSKA                                                         PROJEKT 100 

Francouzská komedie. Jemně melancholický film o realitě 

lásky a manželství, plný důmyslných vyprávěcích postupů a 

vizuálních nápadů. Režie: Pierre Étaix. Hrají: P. Étaix, A. Fratel-

lini, N. Calfan, A. Janey a další. Snímek doplňuje krátký film 

Všechno nejlepší - půvabná anekdota, za kterou Étaix získal 

v roce 1963 Oscara. 

 Mládeži	přístupno	**	titulky	**	102	min.	**	vstupné	60	Kč

11. pátek OBČANSKÝ PRŮKAZ    

 Česká tragikomedie. Film nás zavede do let 1973 - 1977 a  ob-

sáhne tři roky života čtyř spolužáků - Petra a jeho kamarádů 

Popelky, Aleše a Míti. Uvádíme v repríze. Režie: Ondřej Trojan. 

Hrají: L. Kovář, M. Vrba, J. Vlček, J. Šárka, M. Taclík, A. Geisle-

rová a další.

 Mládeži	přístupno	**	137	min.	**	vstupné	70	Kč

12. sobota HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

13. neděle  Americký rodinný film. Dlouho očekávaná válka se zlem začala. 

Smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i školu v Bradavicích 

a terorizují všechny, kdo by se jim chtěl postavit. Uvádíme v re-

príze. Režie: David Yates. Hrají: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson, 

R. Coltrane.

 Pouze od 18:00 hodin! **	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	

147	min.	**	vstupné	80	Kč	(místenky)

15. úterý BENGA V ZÁLOZE                                             

16. středa Americká akční komedie. Detektiv Allen a jeho nový parťák 

Terry si idealizují kolegy Dansona a Highsmithe, ale když se jim 

samým naskytne šance něco předvést, věci nejdou podle plánu. 

Režie: Adam McKay. Hrají: W. Ferrell, M. Wahlberg, E. Mendes, 

M. Keaton aj.

	 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	107	min.	**	vstupné	70	Kč

  TRON LEGACY   

 Americký dobrodružný film. Sama Flynna, 27letého rebela, 

pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, 

který byl kdysi známý jako největší světový tvůrce videoher.

 Režie: Joseph Kosinski. Hrají. J. Bridges, G. Hedlund, O. Wilde, 

B. Boxleitner a další.

 Mládeži	přístupno	**	titulky	**	126	min.	**	vstupné	75	Kč

22. úterý PARANORMAL ACTIVITY 2

23. středa Americký horor. V hlavní roli znovu kamery. Mají znepokoje-

ným majitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich domově, 

když klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější domácí video si 

lze představit jen těžko. Režie: Tod Williams. Hrají: K. Feather-

ston, B. Boland aj.

 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	91	min.	**	vstupné	65	Kč

24. čtvrtek  DALŠÍ ROK                                                                               PROJEKT 100

  Britské drama. Pohled Mikea Leigha na veškerou pestrost ži-

vota, na jeho úsměvy i smutky, vzlety i pády. Nápadité, citlivé 

a hluboce lidské drama. Hrají: J. Broadbent, R. Sheen, 

 L. Manville, O. Maltman, P. Wight a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	129	min.	**	vstupné	60	Kč

 MEGAMYSL

  Americká rodinná komedie. Super darebák Megamysl mnoho 

let zápasil se svým úhlavním nepřítelem a poté, co ho porazil, 

zjišťuje, že bez něho to není ono. Režie: Tom McGrath. 

 V českém znění: P. Rychlý, L. Hlavica, L. Vondráčková, O. Brou-

sek ml. a další.

 Pouze od 15:30 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
96	min.	**	vstupné	70	Kč

 RED                                                                                    

  Americká akční komedie. Idylickou penzi Franka Mosese 

nabourá plán nového vedení CIA jej zlikvidovat a spolu s ním 

i další kolegy. Od té chvíle nastává souboj na život a na smrt. 

Režie: Robert Schwentke. Hrají: B. Willis, M. Freeman, M. Par-

ker.

 Pouze od 17:30 hodin!	**	do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	
	 99	min.	**	vstupné	75	Kč

V	ceně	vstupenky	je	příplatek	1	Kč	Státnímu	fondu	ČR	
pro	podporu	a	rozvoj	české	kinematografie.

Změna programu vyhrazena! 
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

9:00 - 20:00 (po - so)   Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)  Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00   pokladna kina Vesmír
  (ve dnech promítání)
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena vždy půl 
hodiny před zahájením promítání.

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského centra 

Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:

* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech
* v magazínu                 (www.trutnovinky.cz)
* na rozhlasových vlnách

ÚNOR 2011
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4. pátek

5. sobota

6. neděle

4. pátek

5. sobota

6. neděle

18. pátek

19. sobota

20. neděle

25. pátek

26. sobota

27. neděle

25. pátek

26. sobota

27. neděle


