
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PROSINCI 2011
čtvrtek 1. 12. HANA ZAGOROVÁ A BOOM BAND

Koncert, host: PETR REZEK
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

pátek 2. 12. FÍGL
Činoherní divadlo A (Divadlo Ungelt, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

3. - 26. 12. TRUTNOVSKÝ ADVENT 2011
Festival duchovní hudby
Pořadatel: Občanské sdružení Regio Musici za podpory 
města Trutnova

sobota 3. 12. MIKULÁŠOVINY
Zábavný pořad pro děti
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin 

neděle 4. 12. ČERTŮV ŠVAGR
Sedmikráska pro děti od 4 let 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin 

pondělí 5. 12. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Předvánoční setkání 
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
Národní dům ** 14:30 hodin

8. - 10. 12. MALÉ ADVENTNÍ TRHY
Prodej tradičních výrobků
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
otevřeno 9:00 - 17:00 hodin

pátek 9. 12. TANČÍME S DECHEM, DÝCHÁME V TANCI
Seminář
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
Taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 18:30 hodin

neděle 11. 12. MIKULKOVY POHÁDKY
Sedmikráska pro děti od 2 do 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
15:30 a 16:30 hodin

pondělí 12. 12. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin  

pondělí 12. 12. ISLAND
Ctibor Košťál, Šimon Caban, Jana Jakšová - cestopisný 
večer
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

úterý 13. 12. MARIMBA LIVE DRUMS
Koncert pro 2. st. ZŠ a SŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
9:00 a 11:00 hodin 

úterý 13. 12. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 13. 12. ADVENTNÍ PODVEČER ZUŠ TRUTNOV 
Koncert žáků hudebního oboru, vystoupí pěvecký sbor 
Pramínek, orchestr Musica Candida a další
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin 

středa 14. 12. VÁNOCE DŘÍVE A DNES
Vánoční setkání s nejstaršími návštěvníky knihovny
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

středa 14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ TRUTNOV 
Koncert žáků hudebního oboru, vystoupí komorní 
soubor Piacere, komorní sbor ReBelcanto a další
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin

čtvrtek 15. 12. KOUZLO VÁNOC
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin 

čtvrtek 15. 12. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
CHOREA CORCONTICA
Vánoční koncert 
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

čtvrtek 15. 12.
pátek 16. 12.

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
Pořad pro 1. st. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
8:30 a 10:00 hodin  

pátek 16. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 15:30 hodin

pátek 16. 12. HAAS BAND - VÁNOČNÍ KONCERT 
Kapela při ZUŠ Trutnov hraje populární písně a jazzové 
standardy v originálních úpravách i vlastní skladby ve 
stylu jazz, funky, rock. (Anna Motyčková - klávesy, Julie 
Mochowá - tenorsaxofon, Barbora Kulichová - flétna 
a saxofon, Jan Cabicar - trubka, Lukáš Kalenský - bicí, 
Michal Bischof - baskytara, Petra Koukolová - zpěv)
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko TrDýlko (Školní ul.) ** 18:00 hodin

sobota 17. 12.
neděle 18. 12.

KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška
Krakonošovo nám. ** 10:30 hodin

pondělí 19. 12. POHÁDKY Z VÁNOČNÍHO KABÁTU
Pořad pro MŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
8:30 a 10:00 hodin  

pondělí 19. 12. COLLEGIUM CAMERALE A HOSTÉ
Vánoční koncert komorního souboru. Zazní skladby 
G. P. Telemana, J. Haydna, L. van Beethovena, 
A. Corelliho pod vedením Dagmar Vlčkové.
Pořadatel: Collegium Camerale
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin ** 
vstupné dobrovolné

pondělí 19. 12. NETOPÝR
Divadlo a hudba (Městské divadlo Kladno)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin 

úterý 20. 12. TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Činoherní divadlo B (agentura M. Rusová ve spolupráci 
s Divadlem Viola)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin 

1



2

středa 21. 12. TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ MYSLIVEC-
KÝCH TRUBAČŮ LESNICKÉ ŠKOLY TRUTNOV
Pořadatel: Česká lesnická akademie Trutnov - střední 
škola a vyšší odborná škola
Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin 

středa 21. 12. HUDBA VRCHOLNÉHO BAROKA VE VERSAILLES
Koncert v rámci cyklu Komorní večery (Jana Semerá-
dová - flauto traverso, Hana Fleková - viola da gamba, 
Monika Knoblochová - cembalo)
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin  

pátek 23. 12. 5ANGELS
Jedna z nejpopulárnějších dětských hudebních kapel 
současnosti. Na koncertě zazpívá také devítiletá Diana 
Kalashová. 
Pořadatel: DETO production, s.r.o.
Více informací: www.agenturadeto.cz
Národní dům ** 16:00 hodin ** 
předprodej vstupenek v TIC na Krakonošově nám.

neděle 25. 12. H-KVINTET
Vánoční koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 27. 12. VÁNOČNÍ JAZZOVÝ KONCERT 
ZDEŇKA BÍNY A JANA URBANCE 
Z produkce Tomáše Katschnera - Jazzinec 2011 
Pořadatel: Restaurace Pod Hradem a Alternativa pro 
kulturu, o. s.
Pod Hradem Trutnov - Restaurace a Music Bar ** 
19:00 hodin

sobota 31. 12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a SCT
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin

 VÝSTAVY
do 9. 12. PLAKÁTY PROTI RASISMU, XENOFOBII, INTOLERANCI 

A ŠIKANĚ
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 12. DAVID TUČEK: ISLAND - NEJENOM LED A VODOPÁDY ...
Fotografie z cesty po Islandu ukážou, že Island není 
jen ledová hrouda s vodopády, ale že na Islandu 
najdete mnoho malebných zákoutí, která stojí za 
zhlédnutí, a když místní skřítci a trollové dovolí, tak 
i za vyfotografování.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 2. 1. 2012 VLADIMÍR GROH: KARAKORAM - HORY V PÁKISTÁNU
Výstava fotografií 
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** 
otevřeno vždy v době promítání filmu

do 22. 1. 2012 KLASICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s fotoklubem Nadraka
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

8. 12. 2011 
- 14. 1. 2012

TEREZA KOMÁRKOVÁ: LOUTKY, HRAČKY A OBJEKTY
Vernisáž 7. 12. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova 

14. 12. 2011
- 17. 1. 2012

ŠIKANA (Die Schikane)
Výstava Radky Müllerové a Stanislava Müllera
Vernisáž 13. 12. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO 

15. 12. - 30. 12.VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA
Vernisáž 14. 12. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a ZŠ V Domcích
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

17. 12. 2011 
- 26. 2. 2012

AŤ TO FRČÍ! SÁNĚ, LYŽE A BRUSLE NAŠICH PŘEDKŮ
Vernisáž 16. 12. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025 
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

sobota 3. 12.
neděle 4. 12.

KURZ PLETENÍ Z PROUTÍ S LEKTOREM MARTINEM
Naučíte se několik technik. Poznáte, že s proutím se 
dají dělat kromě košů úžasné věci do bytů i zahrad. 
Lektor je účastník a spoluorganizátor světového festi-
valu proutí v Polsku.
9:30 hodin ** kurzovné 1600 Kč za oba dny (včetně 
poledního občerstvení)

středa 7. 12. KERAMICKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Výtvarný kurz určený dětem (i rodičům či prarodičům). 
Téma prosincového kurzu: Tvoříme vánoční keramiku 
(svícny, andílky, ozdoby).
15:30 hodin ** kurzovné 80 Kč/hodina (včetně 
materiálu, výpalu)

sobota 10. 12. STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU
Tradiční rukodělná a zvykoslovná akce. Můžete vyrábět 
drátované ozdoby, ozdoby z pedigu či slámy, zdobit 
perníčky. Nově je připravena výroba svíček a ozdob 
z vosku, korálkové zdobení svícnů, ozdoby z přírodních 
materiálů, háčkované vánoční ozdoby, keramické jme-
novky k dárkům, vánoční přání z ručního papíru. Ukáz-
ky staročeských lidových vánočních dekorací. Vánoční 
občerstvení přispěje k příjemně prožitému odpoledni 
v muzeu. Zveme dospělé i děti ke společné tvorbě.
13:30 hodin ** vstupné 70 Kč, děti 50 Kč (zdarma dvě 
dílničky, možnost dokoupit si groše na další dílničky)

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

KLASICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY

Výstava představuje současné fotografie zhotovené klasickými fo-
tografickými technikami předdigitálními, jakými jsou chlorostříbrná 
technika, kyanotypie, van Dyke, kontaktní fotografie. Témata foto-
grafií - fotografie z přírody (region Krkonoš a Českého ráje) a portré-
ty. Mezi vystavujícími fotografy jsou i zástupci Polska a Slovenska. Na 
výstavě jsou dále k vidění současné i historické fotoaparáty. Výstava 
je pořádána ve spolupráci s fotoklubem Nadraka. Výstava potrvá do 
22. 1. 2012.

AŤ TO FRČÍ! SÁNĚ, LYŽE 
A BRUSLE NAŠICH PŘEDKŮ

Výstava představí lyže, sáňky, brusle, boby či skiboby našich před-
ků z období od počátku 20. století do 70. let 20. století. Představeny 
budou také lyžařské odznaky, poháry či dobové reklamy mající vztah 
k zimním sportům. Některé z vystavených předmětů byly vyrobeny pří-
mo v našem regionu, a to například v Černém Dole či Stříteži. Vernisáž 
se koná v pátek 16. 12. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 26. 2. 2012.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU

Již 3. ročník předvánočního odpoledne proběhne v Muzeu Podkr-
konoší v pátek 16. 12. od 15:30 do 19:00 hodin. Tradiční výrobci 
a Tkalcovské muzeum Dům Pod Jasanem ve Voletinách předvedou 
ukázky rukodělných technik, zpracování ovčí vlny, pletení a plstění 
z ovčí vlny. V rámci odpoledne proběhne rovněž beseda s bývalým 
reprezentantem ve sjezdovém lyžování Ing. arch. Martinem Voka-
tým a musherem Radkem Havrdou, proslaveným v závodech psích 
spřežení. Zazní adventní skladby v podání komorního souboru ZUŠ 
v Trutnově Piacere pod vedením Jany Hylské a orchestru ZUŠ v Trut-
nově Musica Candida pod vedením Michaely Fiedlerové. Bližší infor-
mace o programu na výlepových plochách. 



3

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

TEREZA KOMÁRKOVÁ: 
LOUTKY, HRAČKY A OBJEKTY

Na předvánoční čas připravila Galerie města Trutnova pro své ná-
vštěvníky poetickou ochutnávku z tvorby scénografky Terezy Ko-
márkové (1972). Absolventka Střední výtvarné školy Václava Hollara 
po maturitě pokračovala studiem scénografie na Katedře alternativ-
ního a loutkového divadla pražské DAMU. Završením jejího studia 
byla výprava k inscenaci „Zachýsek Rumělka“ v libereckém Naivním 
divadle, za níž obdržela cenu děkana DAMU za nejlepší studentský 
umělecký čin roku (tato ojedinělá práce bude mimo jiné k vidění na 
trutnovské výstavě). 
Tvůrčí orientace Terezy Komárkové vyšla z rodinného prostředí 
- rodiče jsou výtvarníci Renata a Martin Lhotákovi - známí návrháři 
a výrobci uměleckých hraček, loutek a velkoplošných modelů hradů 
a měst. Mezi Terezina nejvýznamnější umělecká setkání patří dlou-
holetá spolupráce se světoznámým mimem Ctiborem Turbou, pro 
něhož navrhla a realizovala divadelní masky a výtvarně se podílela 
na jeho inscenaci opery „Příběhy lišky Bystroušky“ v Národním diva-
dle (1995). Právě Ctibor Turba, pokud mu to zdravotní stav dovolí, 
by měl pronést i úvodní slovo na slavnostním zahájení výstavy.
Také výtvarná spolupráce na divadelních projektech bratří Formanů 
(Bouda, Nachové plachty) patří k významným mezníkům v tvorbě 
Terezy Komárkové, stejně jako výpravy pro divadlo Minor a pro di-
vadelní soubor Buchty a loutky nebo masky pro Divadlo pod Pal-
movkou. Od roku 2001 žije se svým mužem a třemi dětmi v Trut-
nově. Zde spolupracuje například s občanským sdružením „Trutnov 
- město draka“, pro které navrhla výtvarnou podobu draka, který je 
každý rok k vidění na staré trutnovské radnici. Od roku 2010 je uči-
telkou výtvarného oboru Základní umělecké školy v Trutnově.
Na výstavě budou kromě již zmiňované scénografie prezentovány 
její autorské hračky, loutky, drobné objekty a nebude chybět ani 
půvabná ryze vánoční instalace. Vernisáž proběhne ve středu 7. pro-
since 2011 v 17 hodin. Úvodní slovo pronese Ctibor Turba, vystoupí 
skupina Kopir Rozsywal Bestar. Výstava potrvá do 14. ledna 2012. 

Ve výstavním prostoru Městského úřadu v Trutnově budou ještě do 
9. prosince prezentovány práce studentů propagační grafiky Vyšší 
odborné školy grafické v Praze. Představují zde široké veřejnosti ná-
vrhy plakátů proti rasismu, xenofobii, intoleranci a šikaně vytvoře-
né pro soutěž vědecké společnosti Unie Comenius.
Následující výstava v těchto prostorách bude zasvěcena dalšímu 
školnímu projektu. Tentokrát se jedná o celostátní projekt Vzdu-
choplavec Kráčmera, který je realizován Občanským sdružením 
Antikomplex - v partnerské spolupráci s o. s. JOB a Českou televizí. 
Jde o tříletou spolupráci (2009 - 2012) těchto organizací. Projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost a byl oficiálně zahájen 15. prosince 2009. Základní škola 
V Domcích v Trutnově byla vybrána společně s třemi desítkami škol 
České republiky k realizaci tohoto projektu. Roční práce žáků této 
školy vyvrcholí výstavou, která bude zahájena ve středu 14. prosince 
2011 v 17 hodin a potrvá do konce roku. Navštívit ji můžete vždy 
v pracovní dny.

Jménem všech zaměstnanců městské galerie děkuji našim návštěv-
níkům, partnerům i vystavujícím umělcům za přízeň, kterou Galerii 
města Trutnova v uplynulém roce projevovali, přeji co nejklidnější 
Vánoce a nový rok, v němž si umění najde své důležité místo.

 Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

ROSTU S KNIHOU
úterý 13. 12. v oddělení pro děti na Krakonošově nám.

pondělí 12. 12. v pobočce Horní Staré Město

I v prosinci bude v úterý 13. 12. od 9:00 do 11:00 hodin od-
dělení pro děti k dispozici maminkám na mateřské dovolené 
a jejich dětem. Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne 
mezi samými hezkými knížkami a stejně starými kamarády. 
Stejná akce proběhne v pondělí 12. 12. od 9:00 do 11:00 hodin 
i v pobočce knihovny v Horním Starém Městě.

VÁNOCE DŘÍVE A DNES
středa 14. 12. od 9:00 hodin

Vánoce - čas neobyčejného poetického kouzla, vzpomínek 
na dětství a čas hlubokých vzpomínek zapsaný do naší mysli 
natrvalo …
Při pravidelném vánočním setkávání s nejstaršími návštěvní-
ky knihovny se zamyslíme nad tím, odkud plyne stálá půso-
bivost těchto svátků. Poslechneme si i ukázky, jak na Vánoce 
vzpomínají některé významné osobnosti kulturního života. 
Jako vždy si poslechneme a společně zazpíváme nejznámější 
české koledy.

KOUZLO VÁNOC
čtvrtek 15. 12. od 16:00 do 18:30 hodin

Využíváme vánočního času a zveme všechny děti mladšího 
školního věku, aby přišly 15. prosince od 16:00 hodin do oddě-
lení pro děti. Zde budou mít možnost prožít „Černou hodinku“ 
u vánočního stromečku, kde si zazpíváme koledy za doprovodu 
kytary. Na tomto setkání se děti dozvědí vše o původu Vánoc, 
o jejich symbolech, o tradicích, … Také budou mít možnost vy-
robit si dárek pro svoje blízké. Zahrajeme si hry Kdo má v dlani 
stříbrný oříšek a Kam se schoval zvoneček.
Těšíme se na všechny děti, které se rozhodnou uniknout vánoč-
nímu ruchu a přijdou k nám prožít vánočním kouzlem opřede-
ný podvečer.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
OD 23. 12. 2011 DO 2. 1. 2012

Oddělení pro dospělé a studovna s čítárnou
23. 12.   8:00 - 17:00 hodin
24. - 26. 12.  zavřeno
27. - 30. 12.  8:00 - 17:00 hodin
31. 12. - 1. 1.  zavřeno

Oddělení pro děti
23. 12. - 2. 1.   8:00 - 12:00 hodin 
Ve středu 28. 12. bude oddělení otevřeno i odpoledne od 13:00 
do 17:00 hodin.
 
Všem našim čtenářům přejeme, aby se jich předvánoční shon 
dotkl co nejméně a aby prožili klidné Vánoce v kruhu svých 
blízkých a přátel. Věříme, že k vánoční pohodě přispěje i čtení 
knih od nás.
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TRUTNOVSKÝ ADVENT 2011

Pořádá občanské sdružení Regio Musici 
za podpory města Trutnova

Milí přátelé duchovní hudby a neobvyklé krásy a akustiky našeho 
krásného kostela. I letos jsme pro Vás připravili nevšední duchov-
ní zážitky. Všechny koncerty se konají v kostele Narození Panny 
Marie v Trutnově. Dovolujeme si Vás pozvat na tento program:

sobota 3. 12. od 16:00 hodin 
SVATOJAKUBSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 
A ORCHESTR ČERVENÝ KOSTELEC
Budete se moci potěšit Mozartovou Spatzenmesse, díly K. Jen-
kinse a P. J. Vejvanovského.

sobota 10. 12. od 16:00 hodin 
DĚTSKÁ KAPELA KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE 
Kapela pod vedením Jiřího Špeldy představí rytmické písně, kte-
ré hraje při mši. Na tento koncert bude vstupné dobrovolné.

sobota 17. 12. od 16:00 hodin 
SOUBOR CARPE DIEM SE SVÝMI HOSTY 
Budeme se moci potěšit skladbami nejen Bachovými, Handelo-
vými a Vodňanského, ale i dalších autorů. Nebudou chybět ani 
varhany v podání Jiřího Tymela.

pondělí 26. 12. od 16:00 hodin 
SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
Koncert má v našem městě více než patnáctiletou tradici. Vy-
stoupí jako obvykle Martin Matyska na varhany a koledy bude 
hrát Cimbálovka z Červeného Kostelce. 
 
Vstupné 70 Kč, důchodci 40 Kč, děti a studenti zdarma. Těšíme 
se na Vás.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

TANČÍME S DECHEM, DÝCHÁME V TANCI
pátek 9. 12. ** 18:30 hodin ** cena 120 Kč 

taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ulice)

Občanské sdružení Studio ve spolupráci se Základní uměleckou 
školou Trutnov pořádá seminář, během kterého se seznámíte 
se svým dechem. Tanec nám prozradí, jak hluboce dýcháte, ve 
které části těla máte místo pro dech a zda je pro Vás dýchání 
lehké.
Dech je nedílnou součástí našeho života, s prvním nádechem 
začíná náš život na Zemi a s výdechem náš život zde končí. 
Bereme ho automaticky, ale jak dýcháme? Můžeme protančit 
životem s lehkým dechem, či se potácet a sotva dýchat, nemít 
energii a sílu. Na kvalitě našeho dechu se podepisuje mnoho 
faktorů již od dětství, jsou situace, kdy ani nedýcháme, a na-
opak, kdy víme, že dýcháme a cítíme i vůně. Přijďte si zjistit 
něco o sobě a dechu, naučit se pracovat se svým dechem, najít 
správný dechový rytmus, který Vám vyhovuje a zajistí Vám více 
energie v každém okamžiku.
Seminář povede Natálie Ondrášková, je vhodný pro dospělé, 
s sebou malou deku a pohodlné oblečení. Natálie Ondrášková 
(1972) je fyzioterapeutem, věnovala se plavání kojenců a ba-
tolat, cvičení rodičů a dětí v mateřském centru, je cvičitelkou 
jógy a mistrem Reiki. Věnuje se fyzioterapii a alternativní léčbě 
- propojení fyzických potíží s psychickým postojem člověka.
Zájemci se mohou přihlásit u Blanky Matyskové (e-mail: 
matyskovab@seznam.cz) do 7. prosince.

HANA ZAGOROVÁ A BOOM BAND
Host: PETR REZEK

Nestárnoucí hity jedné z našich nejpopulárnějších zpěvaček si mo-
hou příznivci Hany Zagorové připomenout nejen na nedávno vyda-
ném kompilačním 3CD Zítra se zvedne vítr, ale také při vystoupení 
ve společenském centru UFFO. Hostem koncertu je Petr Rezek.
Partnerem koncertu je NEW DILAC CZ - pozemky Červený kopec.
čtvrtek 1. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 ho-
din ** vstupné 440 Kč ** předprodej vstupenek od 26. 9. 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Zajímavým a příjemným dárkem může být i zprostředkování zážit-
ku. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Vám 
nabízí možnost kulturního zážitku - předkládá Vám nabídku tipů na 
kulturní pořady, na které můžete zakoupit vstupenky a darovat je 
svým rodičům, příbuzným, přátelům, blízkým … 

Chcete-li někomu věnovat vstupenky ještě před Štědrým večerem 
na některou z prosincových akcí, můžete zakoupit v Inforecepci 
UFFO vstupenky na tyto pořady:
* NETOPÝR (19. 12.)
 Opereta, ve které hrají a zpívají herci Městského divadla Kladno. 

Vstupné 310, 285, 260 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 11.
* TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ (20. 12.)
 Dramatizace šesti povídek A. P. Čechova, hrají Taťjana Medvec-

ká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna a Lukáš Jurek. 
 Vstupné 300, 275, 250 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 11.
* VÁNOČNÍ KONCERT H-KVINTETU (25. 12.)
 Příjemný podvečer se swingem a evergreeny. 
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 28. 11.

Dárkem věnovaným přímo pod stromeček mohou být vstupenky 
na akce, které se uskuteční v lednu a únoru 2012. Od 12. 12. bu-
dou v prodeji v Inforecepci UFFO vstupenky na tyto pořady:
* TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA (18. 1.)
 Úžasné představení, které tvoří nejlepší scény Černého divadla 

J. Srnce, jež v roce 2011 oslavilo 50 let své existence. 
 Vstupné 340, 320, 300 Kč. 
* VLADIVOJNA LA CHIA (26. 1.)
 Koncert. Trutnovský křest nové desky. Vstupné 170 Kč.
* IVAN KLÁNSKÝ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ (27. 1.)
 Klavírní koncert jednoho z našich předních pianistů a jeho syna. 

Vstupné 80 Kč.
* BALADA PRO BANDITU (31. 1.)
 Nejpoetičtější, nejpůvabnější a snad vůbec nejhranější český muzikál 

můžete vidět v provedení Divadla Exil Pardubice. Vstupné 150 Kč. 
* NoD QUIJOTE (1. 2.)
 Divadelní delikatesy. Nekončící cesta krajinou fantazie. Hrají 

David Prachař, Lucie Trmíková, Pavel Fajt, Joe Karafiát. 
 Vstupné 300, 275, 250 Kč.
* HANA A PETR ULRYCHOVI SE SKUPINOU JAVORY BEAT (15. 2.)
 Koncert, host: Žofie Kebelková. Vstupné 280 Kč.

Pokud jste si z nabídky pořadů nevybrali nebo si přejete, aby měl 
možnost vybrat si konkrétní pořad ten, komu chcete kulturní záži-
tek zprostředkovat a darovat, pak máte od 1. 12. možnost zakou-
pit v Inforecepci UFFO dárkové poukázky v hodnotě 200 Kč, jimiž 
je pak možné (rovněž pouze v Inforecepci UFFO) zaplatit vstupen-
ky na jakýkoliv pořad Společenského centra Trutnovska pro kultu-
ru a volný čas, který se uskuteční v měsících leden - červen 2012.
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FÍGL
Činoherní divadlo A (Divadlo Ungelt, Praha)

Tato americká hra je skvělou příležitostí pro vyzrálé herecké 
osobnosti - jednoho herce a dvě herečky. Příběh baviče, který 
se náhle ocitne ve složité soukromé i profesní situaci. Příběh 
o životní lásce i zevšednění vztahu, o nevěře a odpouštění, 
o soupeření s nemocí, o porozumění, obětování se i sobeckosti 
... O životě. V pražském Divadle Ungelt měla tato hra světovou 
premiéru 18. a 19. prosince 2010.
Režie: Ladislav Smoček. Hrají: Alena Vránová, Václav Postrá-
necký, Marta Vančurová.
pátek 2. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A 
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 290 Kč ** předprodej 
vstupenek od 31. 10.

NETOPÝR
Divadlo a hudba (Městské divadlo Kladno)

Klasická opereta o jednom bláznivém večeru. Atmosféra Víd-
ně druhé poloviny 19. století za doprovodu krásné hudby ra-
kouského velikána Johanna Strausse. Jeho klasická opereta 
Netopýr nabízí nadýchané róby sličných dam, vysoké cylindry 
mladých mužů a hlavně jejich salónní šprýmy. Obětí jednoho 
takového obzvlášť vypečeného vtípku se stává hlavní hrdina 
Eisenstein, který má nastoupit na krátkou dobu do vězení za 
urážku úředníka. Jenže to by nebyla Vídeň konce 19. století, 
aby se v předvečer nástupu mladého Rakušana nekonal maš-
karní bál. A všechny třeskuté záměny, dobývání cizích slečen, 
které se ukážou jako už jednou dobyté, a další eskapády mů-
žou začít. 
Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: Tomáš Petřík, Dana Marková/
Alena Štréblová, Lukáš Homola, Jaroslav Slánský, Jan Krafka, 
Lenka Zbranková, Petr Pěknic, Daniela Raichová - Smutná, Šár-
ka Opršálová, Karolína Nižníková, Veronika Soumarová, Petr 
Šmíd, Vendelín Lévai.
pondělí 19. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 310, 285, 260 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 21. 11. 

TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Činoherní divadlo B 

(agentura M. Rusová ve spolupráci s Divadlem Viola)

Dramatizace šesti povídek a jedné aktovky. Stále nové insce-
nace Čechovových her zaplňují jeviště divadel celého světa. 
Knihkupectví nabízejí stále nová vydání různých výborů Čecho-
vových povídek. Hold tomuto géniovi stručnosti a neodolatel-
ného humoru vzdává také inscenace Tisíc a jedna vášeň, kterou 
tvoří šest dramatizací méně známých povídek (Úmluva, Dva 
dopisy, Záhadná povaha, Drama, Svody, Příliš pozdě na štěstí) 
a jedna známá aktovka (Medvěd). Scénář byl Lídou Engelovou 
a Johanou Kudláčkovou připraven výhradně pro Violu a tedy 
i pro herce a diváky, kteří mají rádi vtip, jemnost, laskavost 
a nečekaná překvapení. 
Režie: Lída Engelová. Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, 
Jaromír Meduna, Lukáš Jurek.
úterý 20. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B 
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 300, 275, 250 Kč ** 
předprodej vstupenek od 21. 11.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Divadlo Járy Cimrmana

Divadlo Járy Cimrmana k představení uvádí: „Milí diváci, jak víte, 
od června 2010 hrajeme v oslabení - bez Ladislava Smoljaka. Pro-
to jsme museli některé role obsadit jinak, než jak jste byli zvyklí. 
V pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký jsme požádali o pomoc 
Miroslava Táborského, který bude jako host alternovat se Zdeň-
kem Svěrákem v roli Bystrozrakého. Sami jsme zvědavi, jak tento 
vynikající profesionální herec, ale v cimrmanologii pouze zaníce-
ný amatér, v našem odborném týmu obstojí.“
Režie: Ladislav Smoljak. Hrají: Zlatovláska - Petr Brukner/Petr Rei-
dinger, Král - Jan Hraběta/Bořivoj Penc, Princ Jasoň - Miloň Čepel-
ka/Marek Šimon, Princ Drsoň - Marek Šimon/Miloň Čepelka, Děd 
Vševěd - Jan Kašpar/Jaroslav Weigel, Bystrozraký - Zdeněk Svěrák/
Miroslav Táborský j.h., Pocestný - Václav Kotek/Robert Bárta.
POZOR! Předprodej vstupenek na toto představení zajišťuje 
pouze Inforecepce UFFO. Upozorňujeme, že předběžné objed-
návky vstupenek nepřijímáme. Jednotlivci si mohou zakoupit 
max. 4 vstupenky. Firmy a obchodní společnosti mohou při 
osobním předložení objednávky (až v den předprodeje!) pro 
své zaměstnance zakoupit max. 10 vstupenek.
sobota 7. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné 420 Kč (přízemí), 380 Kč (balkón) ** 
předprodej vstupenek od 5. 12.

MIKULÁŠOVINY

Začátek prosince je čas, kdy jsou pro děti připraveny tradiční 
a oblíbené Mikulášoviny. Do společenského centra UFFO zavítá 
Mikuláš společně s krásnými a milými anděly, očekávat může-
me i strašidelné čerty. Děti se mohou těšit na drobný dárek 
a na zábavný pořad skupiny MYŠ a MAŠ. Doporučujeme zajistit 
si včas vstupenky v předprodeji.
sobota 3. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
16:00 hodin ** vstupné: děti 35 Kč + poukaz na dárek 20 Kč, 
ostatní 70 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 10. 

SEDMIKRÁSKA 
Divadelní scéna pro děti

ČERTŮV ŠVAGR
Představení pro děti od 4 let Divadelní společnosti Julie Juriš-
tové. Dětský muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové Vás 
zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha 
vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. 
A tak se tedy Petr vydá sloužit do pekla. Po sedmi letech se 
vrací na zem, kde poznává dobré i zlé. 
neděle 4. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) ** před-
prodej vstupenek od 7. 11. 

MIKULKOVY POHÁDKY
Představení pro děti od 2 do 4 let Divadla Elf. Děti neuvidí jed-
nu pohádku, ale dokonce čtyři! V první pohádce „O kvíčale 
a želvičce“ zachrání dvě nerozlučné kamarádky maličkou pla-
netku před invazí žížal. Druhá pohádka vypráví pravdivý pří-
běh o tom „Jak to chodívá v pralese“. Třetí pohádka se jmenu-
je „Hastrmaní princeznička“. Detektiv Leo Pinkalinka se svou 
stopovací rosničkou dopadnou kradačského kočičáka! Čtvrtá 
pohádka je snovým příběhem „O rybáři, který nikdy nic nechy-
til“. Zavede nás do bublajících mořských hlubin. 
neděle 11. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
15:30 a 16:30 hodin ** vstupné 30 Kč (děti 2 - 4 roky), 50 Kč 
(ostatní) ** předprodej vstupenek od 7. 11. 

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

MALÉ ADVENTNÍ TRHY

Společenské centrum UFFO bude letos opět hostit tradiční se-
tkání s řemeslem a dobrými nápady. Řemeslníci se budou stří-
dat v prostorách sálu - obsazení se bude každý den poněkud 
měnit. Aktuální zastoupení nabídky bude vždy uvedeno na 
seznamu u vchodu do budovy. Budete mít možnost vybrat si 
např. z keramiky, batiky, krajky, dekorací z přírodnin, pedigu, 
bižuterie, šperků i kamenů, textilních hraček, vyšívaných ubru-
sů a ubrousků, výrobků z foukaného skla, přírodních mýdel, 
slaměných figur i drátování. K zakoupení budou obrázky, ale 
také čaje, medovina, výrobky z rakytníku, sýry. Budeme rádi, 
přijmete-li pozvání a využijete Malé adventní trhy pro svoji in-
spiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která doplní letošní 
sváteční náladu Vašeho domova.
čtvrtek 8. 12. - sobota 10. 12. ** UFFO - Společenské centrum 
Trutnov ** otevřeno 9:00 - 17:00 hodin ** vstupné - štěstíčko 
za 1 Kč
Pódium před společenským centrem UFFO nabídne v pátek 
9. 12. také doprovodný program:
10:00 hodin - Myslivečtí trubači ČLA Trutnov
14:30 hodin - Jaroslav Rejdák (trubka) a Jan Cabicar (trubka), 

ZUŠ Trutnov

ŠIKANA (Die Schikane)

Radka Müllerová a Stanislav Müller si pro název výstavy vypůjčili 
kontroverzní název ŠIKANA, který slýcháme většinou z prostře-
dí škol. Vnímání a usazení konceptu celé výstavy není primárně 
pozvánkou k pedagogicko-psychologickému rozjímání nad in-
stalacemi, obrazy, skleněnou plastikou nebo porcelánem. Oba 
umělci vnímají šikanu jako druh určitého omezování, ať už fyzic-
kého nebo psychického, v daných sociálních skupinách (školáci, 
bezdomovci, prostitutky) nebo v prostředí, jako je silnice, kde 
agresorem může být objemově větší nebo silnější auto, které 
v závislosti na egu řidiče ohrožuje, omezuje anebo jen riskuje. 
Zneužívání moci, důvěry anebo sužování oba umělci nezávisle 
ztvárňují do různých materiálů. Stanislav představuje sérii ob-
razů „Bouračky“ nebo skleněné plastiky, kde lze identifikovat 
zprostředkování hrůzy do vizuálně krásných kompozic. Malba 
technicky inklinuje k malířské formě Zdeňka Buriana, a dodává 
tak obrazům velký prostor k interpretaci a uchopení. Vizuálně 
se ocitáme na fyzicky nepříjemných místech, možná i tragických, 
kde máme možnost reflektovat vlastní postoj.
Radka ve svých sériích porcelánových talířů pracuje s technikou 
a motivem cibuláku, známým díky Českému porcelánu - Dubí 
(Teplice), odkud oba pocházejí. Malba kobaltem pod glazuru 
je pro kraj typická a její série tzv. dorťáků (design talíře) te-
maticky představuje prostitutky z Dubí a skupinu bezdomovců 
postávajících podobně jako holky, ale bez nadstavby cokoliv 
prodat (snad jen ten zápach a plíseň), jen pasivně anebo velmi 
nedůstojně něco získat. 
Výstava ŠIKANA představuje tvorbu obou autorů a v zásadě se 
nejedná o novinky v jejich tvorbě. Našli společný název, který 
ne všude kontextuálně zapadá k jednotlivým dílům, ale obec-
ně do jejich pohledu a vnímání skutečnosti - reality, jež je mo-
mentálně obklopuje a inspiruje. 
Vernisáž se uskuteční v úterý 13. 12. v 18:00 hodin.
14. 12. - 17. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin 
(24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno, 27. - 30. 12. 10:00 - 16:00 
hodin) ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
CHOREA CORCONTICA

V první části koncertu vystoupí smíšený pěvecký sbor CHOREA 
CORCONTICA TRUTNOV. Sbor řídí Eva Slaninová.
Ve druhé polovině večera zazní díla známých autorů v podání ko-
morního smyčcového souboru MUSICA ANTIQUA TRUTNOV. Sou-
bor řídí Michaela Fiedlerová.
Sólisté: Barbora Kulichová - zpěv, Dominika Krejcarová - zpěv, Ka-
teřina Kilarová - zpěv, Tomáš Korbel - klavír.
Závěr koncertu bude patřit společnému vystoupení obou těles.
čtvrtek 15. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 11. 

HUDBA VRCHOLNÉHO BAROKA VE VERSAILLES
Koncert v rámci cyklu Komorní večery

Jana Semerádová - flauto traverso 
Hana Fleková - viola da gamba

 Monika Knoblochová - cembalo

Flétnistka Jana Semerádová absolvovala Pražskou konzervatoř, Krá-
lovskou konzervatoř v Den Haagu a teorii a provozovací praxi sta-
ré hudby na Filozofické fakultě UK. V roce 2003 získala 3. cenu na 
mezinárodní Telemannově soutěži historických dřevěných nástrojů 
v Magdeburku a v témže roce spolu s M. Knoblochovou titul laureá-
ta na soutěži v Mnichově. Je uměleckou vedoucí souboru Collegium 
Marianum, dramaturgem, vědecky bádá v oblasti barokní gestiky, 
deklamace, tance. Jako sólistka vystupuje např. v Konzerthaus ve 
Vídni a Berlíně, Bachfest Leipzig, Palau de Música v Barceloně, ve 
Versailles. Vyučuje barokní příčnou flétnu na UK v Praze.
Gambistka Hana Fleková studovala hru na violoncello ve třídě 
prof. V. Moučky na pražské konzervatoři a později na AMU. Část 
studií strávila v Londýně, kde se věnovala hře na violu da gamba. 
V současné době se zabývá převážně autentickou interpretací ba-
rokní hudby, je členkou předních českých souborů Collegium Ma-
rianum, Collegium 1704 a Musica Florea. Spolupracuje s dalšími 
tělesy, např. Ensemble Inègal a Ensemble Tourbillon. 
Přední česká cembalistka mladé generace Monika Knoblochová stu-
dovala na pražské AMU (včetně doktorandského studia) u G. Lukšai-
té-Mrázkové a formou konzultací u Z. Růžičkové a dále na vysokých 
školách v Drážďanech, Mnichově, Kolíně nad Rýnem a v Den Haagu. 
Současně studovala i muzikologii na Karlově univerzitě. Je fundo-
vaným znalcem historicky poučené interpretace staré hudby, stejně 
tak jako soudobé cembalové tvorby. V roce 1999 se stala laureátem 
a držitelem 3. ceny na mezinárodní soutěži Pražského jara a ceny 
Nadace B. Martinů. V roce 2002 obdržela prestižní Davidoff Prix ČR. 
Z jejích četných CD jmenujme alespoň Souborné dílo pro cembalo 
B. Martinů, vysoce oceněné i mezinárodní kritikou ve Francii a Belgii.
Program: J. - Ph. Rameau, J. - M. Leclair, J. Morel, J. - B. Forqueray. 
středa 21. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 21. 11. 

MgA. Jiří Houska, dramaturg

H-KVINTET

Ve sváteční podvečer nabídne společenské centrum UFFO svým ná-
vštěvníkům chvíle pohody a uvolnění. Právě tady vystoupí soubor 
H-KVINTET, který připravil svůj tradiční VÁNOČNÍ KONCERT. V pro-
gramu zazní vánoční koledy ve swingové úpravě Jana Haase a další 
swingové melodie.
Zpívají: Mirka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Adamová, Jana 
Traspeová, Pavel Traspe. Hosté: Adéla Brožková, Nikola Šandoro-
vá, Emerich Drtina.
neděle 25. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 17:00 ho-
din ** stolové uspořádání ** vstupné 70 Kč ** předprodej vstu-
penek od 28. 11.
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ISLAND 

Island, země ohně a ledu, je tématem dalšího komponovaného 
večera v režii trutnovského fotografa Ctibora Košťála. Podob-
ně jako u loňského „indického večera“ si i letos přizval hosty, 
kteří tento magický ostrov navštívili a mají o něm co říci.
Pozvání přijal přední český scénograf, choreograf, režisér a fo-
tograf Šimon Caban, který promítne film z roku 2003 s názvem 
„Island - rodinná dovolená“. Ano, film opravdu vzniknul při 
tzv. rodinné dovolené, ale věřte, že po jeho zhlédnutí zjistíte, 
že tento odlehlý ostrov je vlastně vhodný i pro takovýto typ 
rodinné relaxace a bude jistě pro mnohé vhodnou inspirací.
Druhým hostem bude spoluzakladatelka Klubu islandských 
fanatiků (www.islandklub.com) Jana Jakšová. Ledovou zemi 
navštívila zatím devětkrát. A i když ostrov procestovala křížem 
krážem, zejména málo navštěvované vnitrozemí, nikdy by si 
o sobě netroufala tvrdit, že zná na Islandu každý kámen. Ale 
že islandské kameny mluví a skřítci číhají za každým rohem, 
tomu už uvěřila.
Aby toho nebylo málo, tak i Ctibor Košťál promítne výběr sním-
ků ze své islandské cesty absolvované v roce 1997. Atmosféru 
večera doplní i malá výstava černobílých fotografií od téhož 
autora.
pondělí 12. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 11. 

ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY

VÝLEPOVÁ SLUŽBA
Plakáty spolu s objednávkou výlepu přijímá Inforecepce UFFO 
vždy ve svých provozních hodinách (viz dále), a to nejpozději 
do pracovního dne, který předchází termínu výlepu.
* Termíny výlepu v prosinci: pondělí 5., 12., 19., úterý 27. 

(výjimečně - dle kapacity plakátovacích ploch - čtvrtky 1., 
8. a 15.). 

* První termín výlepu v novém roce bude pondělí 2. 1. 2012. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Otevřeno každé pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 
hodin. Na přelomu roku bude půjčovna zavřena. Posledním 
provozním dnem v tomto roce bude čtvrtek 22. 12., prvním 
provozním dnem v novém roce bude pondělí 2. 1. Půjčovna 
sídlí ve společenském centru UFFO - vstup bočním vchodem.

INFORECEPCE UFFO
Telefon: 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz
Provozní doba: pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin
Do 23. 12. bude Inforecepce otevřena jako obvykle.
24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno
27. - 30. 12. 10:00 - 16:00 hodin
Od 2. 1. bude Inforecepce opět otevřena jako obvykle.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

7. 1.  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
 Divadlo J. Cimrmana
 Předprodej vstupenek v ceně 420, 380 Kč od 5. 12.

8. 1.  KUBULA A KUBA KUBIKULA
 Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti

Představení pro děti od 4 let
 Předprodej vstupenek v ceně 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) 

od 5. 12.

15. 1. DĚVČÁTKO MOMO
 Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti

Představení pro děti od 8 let
 Předprodej vstupenek v ceně 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) 

od 12. 12.

16. 1. TIBET: LADAKH, SPITI
 Radka Tkáčiková - cestopisný večer 
 Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 12. 12.

17. 1. ŘÍMSKÉ NOCI
 Činoherní divadlo B 
 (Divadlo v Řeznické, Praha)
 Předprodej vstupenek v ceně 345, 320, 295 Kč od 12. 12.

18. 1. TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA
 Divadlo a hudba 
 (Černé divadlo Jiřího Srnce, Praha)
 Předprodej vstupenek v ceně 340, 320, 300 Kč od 12. 12.

26. 1. VLADIVOJNA LA CHIA
 Koncert
 Trutnovský křest nové desky
 Předprodej vstupenek v ceně 170 Kč od 12. 12.

27. 1. IVAN KLÁNSKÝ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ
 Koncert v rámci cyklu Komorní večery
 Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč od 12. 12.

29. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL 
 Téma: Cirkus Trumberto 
 Předprodej vstupenek v ceně 40 Kč (děti), 80 Kč (ostatní) 

od 19. 12.

30. 1. ALJAŠKA
 Martin Loew - cestopisný večer  
 Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 19. 12.

31. 1. BALADA PRO BANDITU 
 Amatérské divadlo mimo předplatné  

(Divadlo Exil Pardubice)
 Předprodej vstupenek v ceně 150 Kč od 12. 12.

1. 2. NoD QUIJOTE
 Divadelní delikatesy 
 (Studio Damúza Praha)
 Předprodej vstupenek v ceně 300, 275, 250 Kč od 12. 12.

15. 2. HANA A PETR ULRYCHOVI 
 SE SKUPINOU JAVORY BEAT
 Koncert, host: Žofie Kebelková
 Předprodej vstupenek v ceně 280 Kč od 12. 12.



KINO VESMÍR
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. čtvrtek SVĚTLA V SOUMRAKU                       ART film - pro náročnější diváky

 Finské drama. Hrdinou vyprávění je muž jménem Koisti-
nen, který se nechá zaměstnat jako noční hlídač u helsinské 
bezpečnostní agentury. Sám se však ocitá v ohrožení. Režie: 
Aki Kaurismäki. Hrají: J. Hyytiäinen, M. Heiskanen, 

 M. Järvenhelmi, I. Koivula a další.
 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 78 minut ** vstupné 65 Kč

2. pátek  PARANORMAL ACTIVITY 3      
3. sobota  Americký horor. Se sestrami Katie a Kristi se vrátíme
4. neděle  ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně 

strašily a hrály si na vyvolávání duchů. Režie: Henry Joost, 
Ariel Schulman. Hrají: K. Featherston, B. Boland, 

 M. Ephraim, M. Sloat a další.
 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 84 minut ** vstupné 70 Kč

6. úterý DŮM       
7. středa České drama. Film vypráví příběh otce, který pro každou 

ze svých dvou dcer staví DŮM. Do stavby domů projektuje 
všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu. 
Režie: Zuzana Liová. Hrají: M. Krobot, J. Bárdos, 

 T. Medvecká, M. Mitaš, E. Geislerová, I. Romančík, 
 L. Jašková a další.
 Mládeži nepřístupno ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

8. čtvrtek  HAPPY, HAPPY                                          ART film - pro náročnější diváky

  Norská komedie. Pro optimistickou Kaju je rodina tou 
nejdůležitější věcí na světě - a tak o ni pečuje navzdory všem. 
S úsměvem, občas dosti křečovitým, bere život takový, jaký je. 
Režie: Sykt Lykkelig. Hrají: A. Kittelsen, J. Rafaelsen, 

 M. Saerens, H. Rafaelsen a další.
 Mládeži přístupno ** titulky ** 88 minut ** vstupné 70 Kč

9. pátek OCELOVÁ PĚST
10. sobota  Americké akční sci-fi. V drsném snímku z blízké budoucnosti
11. neděle uvidíte bývalého boxera Charlieho Kentona, jehož milova-

ný sport ovládli vysocí oceloví roboti. On se však nevzdá-
vá a společně se synem sestaví svého šampióna, s jehož 
pomocí se mu nabízí poslední šance na boxerský comeback. 
Režie: Shawn Levy. Hrají: H. Jackman, D. Goyo, E. Lilly, 
A. Mackie aj.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 mluveno česky ** 127 minut ** vstupné 80 Kč

13. úterý  DLUH        
14. středa  Americký thriller. Již několikrát avizovaný špionážní thriller 

se pohybuje ve dvou časových rovinách. Koncem 90. let 
minulého století se bývalí agenti Mossadu dozvídají šokující 
zprávu. Režie: J. Madden. Hrají: H. Mirren, T. Wilkinson, 
C. Hinds, S. Worthington a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 70 Kč

15. čtvrtek  LOLLIPOP MONSTER                             ART film - pro náročnější diváky

  Německé drama. Ari a Oona. Dvě patnáctileté dívky, dvě 
dysfunkční rodiny. Naprosto odlišné, a přesto v něčem 
podobné. Nikdo neposlouchá, nikdo neslyší ... Režie: Ziska 
Riemann. Hrají: J. Haase, S. Horváth, N. Krebitz, 

 T. Wodianka a další.
 Mládeži přístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 70 Kč

16. pátek   RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
17. sobota  České drama. Libor, donedávna vysoce postavený bankovní 
18. neděle úředník, se chytil do pasti peněžních machinací a hrozí 

mu vězení. Zbývá pouhý jeden den na zásadní rozhodnu-
tí. Režie: Robert Sedláček. Hrají: I. Chmela, E. Vrbková, 
M. Finger, A. Mikšík, S. Babčáková aj.

 Do 12 let nevhodné ** 107 minut ** vstupné 70 Kč

20. úterý MUŽI V NADĚJI
21. středa Česká komedie. Může být nevěra základem šťastného 

manželství? Bolek Polívka v roli milovníka života Rudolfa 
je o tom přesvědčen a nechápe naivitu svého nesnesitelně 
korektního zetě Ondřeje. Režie: Jiří Vejdělek. Dále hrají: 
J. Macháček, S. Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekés a další. 
Uvádíme v repríze.

 Do 12 let nevhodné ** 115 minut ** vstupné 80 Kč

22. čtvrtek MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
23. pátek Americká romantická komedie. Tom Hanks se coby 

režisér i herec představí v hořké komedii o muži v nejlep-
ších letech, který kvůli hospodářské krizi ztratí zaměstnání, 
a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Dále hrají: 
J. Roberts, S. Mahoney a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 80 Kč

24. sobota ŠTĚDRÝ DEN - kino Vesmír nepromítá

25. neděle TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
26. pondělí Americká animovaná komedie. Tintin je neohrožený 

mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu 
jej zavede do světa velkého dobrodružství. Film je nato-
čen podle známé knižní série. Režie: Steven Spielberg. 
V českém znění: J. Škvor, J. Schwarz, L. Hruška,  
B. Koutská, Z. Pantůček, J. Meduna a další.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 mluveno česky ** 107 minut ** vstupné 70 Kč

27. úterý ANONYM     
28. středa Americké drama. Příběh se odehrává v Anglii v době vlády 

královny Alžběty a spekuluje o otázce, kdo je doopravdy 
autorem díla, které je připisováno Williamu Shakespearovi. 
Režie: Roland Emmerich. Hrají: R. Ifans, V. Redgrave, 

 J. Richardson, D. Thewlis, D. Jacobi.
 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 75 Kč

29. čtvrtek VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
30. pátek Americká rodinná komedie. V příběhu je konečně 

odhalena odpověď na dosud nezodpovězenou otázku 
každého dítěte: „Jak to, že Santa stihne nadělit dárky 
všem dětem za jedinou noc?“ Režie: S. Smith, B. Cook.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 mluveno česky ** 98 minut ** vstupné 75 Kč

31. sobota SILVESTR - kino Vesmír nepromítá

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
8:00 - 19:30 (po - so)  Inforecepce UFFO
24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno 
27. - 30. 12. 10:00 - 16:00 hodin
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 posunuty, je pokladna kina otevřena vždy půl hodi-
ny 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
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