ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LEDNU 2012
sobota 7. 1.

sobota 7. 1.

neděle 8. 1.

pátek 13. 1.

MUZIKÁLOVÉ VÁNOCE
Vystoupí: skupina Diamantes, Marian Vojtko
Pořadatel: Svatební salon Daniela Trutnov a Římskokatolická farnost, arciděkanství Trutnov
Kostel Narození Panny Marie v Trutnově **
18:00 hodin ** vstupné: v předprodeji 135 Kč, na
místě 159 Kč ** předprodej vstupenek: Turistické
informační centrum Trutnov, Svatební salon Daniela Trutnov
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Divadlo J. Cimrmana
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** VYPRODÁNO!
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin
JAK SE MLČÍ NAHLAS
Pořad pro MŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin

neděle 15. 1. DĚVČÁTKO MOMO
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 8 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin

úterý 17. 1.

ŘÍMSKÉ NOCI
Činoherní divadlo B (Divadlo v Řeznické, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin

středa 18. 1. TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA
Divadlo a hudba (Černé divadlo Jiřího Srnce, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin
čtvrtek 19. 1. TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA
Pořad pro SŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
10:00 hodin
čtvrtek 19. 1. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK:
CESTUJEME PO EVROPĚ
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 26. 1. VLADIVOJNA LA CHIA
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin
pátek 27. 1.

IVAN KLÁNSKÝ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Koncert v rámci cyklu Komorní večery
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů **
19:00 hodin

pondělí 16. 1. KRVAVÉ KOLENO A JINÉ POHÁDKY
Pořad pro 5. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
9:00 a 11:00 hodin

neděle 29. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL
Téma: Cirkus Trumberto
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:30 hodin

pondělí 16. 1. 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 30. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Aljaška
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 16. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Radka Tkáčiková: Tibet - Ladakh, Spiti
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 16. 1. TIBET: LADAKH, SPITI
Radka Tkáčiková - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 17. 1.
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ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich
děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

pondělí 30. 1. ALJAŠKA
Martin Loew - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 31. 1.

KAMARÁDI NA HRADĚ
Pořad pro 1. st. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin

úterý 31. 1.

BALADA PRO BANDITU
Amatérské divadlo mimo předplatné
(Divadlo Exil Pardubice)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin

PŘIPRAVUJE SE

VÝSTAVY
do 14. 1.

do 17. 1.

do 22. 1.

do 26. 2.

2. 1. - 28. 2.

6. 1. - 27. 2.

12. 1. - 29. 2.

25. 1. - 28. 2.

26. 1. - 3. 3.

TEREZA KOMÁRKOVÁ: LOUTKY, HRAČKY A OBJEKTY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
ŠIKANA (Die Schikane)
Výstava Radky Müllerové a Stanislava Müllera
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
KLASICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci s fotoklubem Nadraka
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
AŤ TO FRČÍ! SÁNĚ, LYŽE A BRUSLE NAŠICH PŘEDKŮ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
RADOVAN VLČEK: POUŠTÍ A PRALESEM
Australská divočina objektivem Radovana Vlčka.
Výstava fotografií z několika cest na nejmenší
kontinent světa.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
RADKA TKÁČIKOVÁ: TIBET A LADAKH
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu
VLADIMÍR GROH A ZBYNĚK ŠANC
Výstava fotografií
Vernisáž 11. 1. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR
Sochař Vojtěch Adamec jr., malíři Ivan Komárek a Jiří
Sozanský, architekt David Vávra, sochařka Paulina
Skavová, multimediální autor žijící v Londýně Charbel
Ackermann
Vernisáž 24. 1. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
PAVEL ROUČKA
Výstava obrazů a grafik
Vernisáž 25. 1. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

KURZY
středy 4., 11., INTERNET PRO SENIORY
18. a 25. 1.
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov **
vždy 8:00 - 10:00 hodin
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
16. - 20. 1.
TÝDENNÍ KURZ KOŠÍKÁŘSTVÍ
Možnost zúčastnit se kterýkoli den - celodenně nebo
na 5 hodin. Cena: 120 Kč/hodina. Naučíte se základy
pletení z proutí či pedigu. Budete vyrábět koš dle
svého výběru. Naučíte se uzavírat, dělat dno, ucho
koše. Při splnění osnov a počtu hodin jde o rekvalifikační kurz.
27. - 29. 1.
KURZ TKANÍ NA TKALCOVSKÝCH STAVECH
A NATAHOVÁNÍ OSNOVY
Ve víkendovém kurzu tkaní se naučíte základy tkaní na
dvoulistém, čtyřlistém, osmilistém ručním tkalcovském
stavu, seznámíte se s technikou a poznáte několik druhů tkalcovských stavů. Vytvoříte si tašku nebo polštář
a vzorník. Naučíte se natahovat osnovu na tkalcovský
stav. Občerstvení zajištěno. Cena: 1600 Kč.
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sobota 11. 2.

TANEČNÍ BÁL
K tanci a poslechu hraje M. Vosáhlo s dcerou. Těšit se
můžete také na předtančení a tombolu.
Pořadatel: Sdružení občanů Voletin
Restaurace Voletiny ** 20:00 hodin ** vstupné 140 Kč
** předprodej vstupenek od 14. 1. každý pátek
v Restauraci Voletiny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz
Všem našim čtenářům přejeme do nového roku, aby byli zdraví,
spokojení, šťastní a knihy od nás jim přinášely mnoho příjemných
zážitků.

INTERNET PRO SENIORY
Ve středu 4. 1. od 8 do 10 hodin proběhne v oddělení studovny
velmi oblíbený kurz výuky seniorů v práci s internetem. Navazující
lekce budou probíhat vždy ve středu 11., 18. a 25. po celý leden.
Vzhledem k velkému zájmu je vhodné, aby zájemci svoji účast nahlásili pracovnicím v oddělení studovny.

ROSTU S KNIHOU
V úterý 17. 1. od 9 do 11 hodin bude oddělení 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 16. 1. od 9 do 11 hodin i v pobočce knihovny v Horním Starém Městě.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK:
CESTUJEME PO EVROPĚ
čtvrtek 19. 1. od 16 hodin
I když je Evropa nejmenším kontinentem, soustředilo se na jejím
území tolik kulturního bohatství, že ani pro dospělé není snadné
se v něm vyznat. Také dějiny tohoto světadílu jsou tak propletené,
že nelze hovořit o jedné zemi bez toho, aby nepadla alespoň zmínka o několika dalších.
V tomto roce budou pravidelná měsíční setkávání pro zvídavé děti,
které se rozhodnou cestovat po Evropě, aniž by opustily své domovy.
Pro ty, které se rády něco dozvídají také jinak než ve školních lavicích,
mají rády změnu a není jim cizí smysl pro humor.
Zveme děti mladšího školního věku, aby přišly do oddělení pro děti na
akci „Švédsko aneb Pipi v zemi Vikingů“. Součástí setkání bude i výtvarná dílna, kde budeme vyrábět něco typického pro zemi, kterou
budeme imaginárně cestovat. A každá cesta bude příslibem té příští.

ZMĚNA VÝPŮJČNÍCH HODIN
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Dopoledne v oddělení pro děti jsou vyhrazena pro návštěvy dětí
mateřských, základních i středních škol, dále pro maminky s malými dětmi, které jsou na mateřské dovolené. Od nového roku jsme
se rozhodli na základě přání některých čtenářů, která se objevila
ve čtenářském dotazníkovém šetření, věnovat jedno dopoledne,
a to vždy ve středu, ostatním návštěvníkům, kteří chodí vybírat
knihy pro děti a vnoučata a nemají možnost přicházet v odpoledních hodinách. Dochází tak ke změně půjčovní doby v oddělení pro
děti, které bude otevřeno každou středu od 8 do 17 hodin.

prestižních anket world music za rok 2011 bodovala s albem
Vel mnoha cenami ověnčená fantastická indicko-britská zpěvačka Susheela Raman a po jejím vystoupení na festivalu
WOMAD, který organizuje Peter Gabriel, v anglickém tisku
napsali: „Byli jsme svědky hudebního obřadu a Susheela
v plášti připomínala čarodějnici.“

JAZZINEC 2012
9. 2. - 13. 4. 2012
Mezinárodní jazzový festival Jazzinec pořádaný Alternativou pro kulturu, o.s., ve spolupráci se Společenským cen
trem Trutnovska pro kulturu a volný čas, tiskárnou Tisk
Ofset, a.s., Úpice a realitní kanceláří Dobré bydlo zasvětí
14. ročník inspirativním umělcům s nadčasovými vizemi,
kteří dokážou strhnout a ukázat nové cesty. Mezi takové
patří letošní největší hvězda, americký trumpetista Randy
Brecker, držitel ceny Grammy, i vloni zesnulý trutnovský
kapelník Jan Haas, jedna z nejvýraznějších muzikantských
osobností Podkrkonoší.
Mezinárodní jazzový festival Jazzinec se v Trutnově koná od
roku 1999 a postupně se zařadil mezi nejvýznamnější domácí
hudební přehlídky. Jeho smyslem je představit posluchačům
jazz v celé jeho šíři, zasadit ho do kontextu doby a dokázat, že se jedná o nesmírně živou, čerstvými podněty pulsující hudbu. Festival Jazzinec svým návštěvníkům nabízí také
možnost seznámení se současným hudebním děním, a to napříč všemi žánry. Jako protiváhu modernímu a swingujícímu
jazzu uvádí aktuální počiny z domácí nemainstreamové scény, ale i přesahy do oblasti unikátní zahraniční world music.
„Ohlasy na předcházející, velmi úspěšný ročník potvrdily, že
jdeme správnou cestou. Koncerty Radůzy, Markéty Irglové,
Tara Fuki, inuitské zpěvačky Tanyi Taqag nebo anglických
jazzových experimentátorů Portico Quartet si vedle špičkového jazzu získaly fantastické přijetí, a v této různorodosti
proto chceme pokračovat i letos,“ řekl dramaturg festivalu
Tomáš Katschner. Specialitou Jazzince jsou společné unikátní projekty nejlepších světových jazzových hráčů a zpěváků
s českými či slovenskými muzikanty. Věhlasné košické jazzové AMC Trio si v Trutnově zahraje s trumpetistou Randy
Breckerem, světovou hudební legendou, která doprovázela
Charlese Minguse, Billy Cobhama, Miroslava Vitouše, Franka
Zappu, Paula Simona nebo Lou Reeda s Brucem Springsteenem. Ke kvartetu kytaristy Libora Šmoldase se přidá jiný
americký velikán, saxofonista Bobby Watson (Art Blakey,
Branford Marsalis, Dianne Reeves, Carlos Santana). Česká kapela složená z vynikajících instrumentalistů doprovodí italskou jazzovou zpěvačku Rominu Capitani a jiná chicagského
bluesového kytaristu René Trossmana.
Mezi velké události letošního ročníku Jazzince bude vedle
nového projektu Lenky Dusilové a Beaty Hlavenkové bezesporu patřit vystoupení izraelského pianisty Shai Maestra.
Dvorního hráče v Trutnově dobře známého kontrabasisty
Avishai Cohena doprovodí nové newyorské trio. Ve většině
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Návštěvníky jistě nadchnou koncerty dvou legend: Collegium
Musicum (Marián Varga, Fedor Frešo, Fero Griglák a Martin
Valihora) a obnovené Vltavy, do níž nově vstoupil kytarista
Peter Binder. Těšit se mohou také na Kollar, Borlai, Baranyi
Trio, maďarskou zpěvačku Veronicu Harcsa a koncert zpěvačky Gabriely Vermelho za doprovodu tria Davida Dorůžky
a Marka Novotného Q.
Během večera věnovaného vzpomínce na zesnulého trumpetistu, kapelníka, aranžéra, skladatele Jana Haase, přezdívaného „trutnovský Zappa“, zahrají jeho spoluhráči ze Swing
Sextetu E. Drtiny, seskupení jeho žáků (J. Přibil, L. Kytnar,
M. Nosek atd.) a olomoucký Big Band.
Jazzinec zahájí 9. února v Koncertní síni B. Martinů koncertem Pawel Kaczmarczyk & Audiofeeling. Nejlepší polský
jazzový klavírista patří k naprosté evropské extratřídě. I přes
své mládí získal mnoho významných ocenění a spolupracoval s předními polskými i světovými jazzmany. Ve své hudbě se nechává volně inspirovat hudebníky, jako jsou Herbie
Hancock, Ray Charles, Bill Evans, Brad Mehldau nebo Wayne
Shorter. Audiofeeling dále tvoří neméně vyhlášení kontrabasista Maciej Adamczak a bubeník Dawid Fortuna. Kaczmarczykovo album Complexity in Simplicity bylo v Polsku vyhlášeno za nejlepší nahrávku a klavírista se podle ankety Gazety
Wyborcze stal jazzmanem roku 2010.

Další informace najdete na stránkách festivalu
www.jazzinec.cz

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
fotografickými technikami předdigitálními, jakými jsou chlorostříbrná technika, kyanotypie, van Dyke, kontaktní fotografie.
Témata fotografií - fotografie z přírody (region Krkonoš a Českého ráje) a portréty. 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!
SÁŇKY, LYŽE A BRUSLE NAŠICH PŘEDKŮ
Výstava představuje lyže, sáňky, brusle, boby či skiboby našich
předků z období od počátku 20. století do 70. let 20. století.
Představeny jsou také lyžařské odznaky, poháry, boty, vosky či
dobové reklamy mající vztah k zimním sportům. Některé z vystavených předmětů byly vyrobeny přímo v našem regionu,
a to například v Černém Dole, Úpici, Rtyni v Podkrkonoší či
Stříteži. Výstava potrvá do 26. 2. 2012.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz

VLADIVOJNA LA CHIA

TEREZA KOMÁRKOVÁ:
LOUTKY, HRAČKY A OBJEKTY
Až do 14. ledna 2012 bude Galerie města Trutnova dějištěm
humorných i dojemných příběhů, jež spolu rozehrávají hračky
a loutky scénografky Terezy Komárkové. Absolventka pražské
DAMU je rodačkou z Prahy, ale v Trutnově už přes deset let žije
se svým manželem a dětmi. Výstava poprvé komplexně představuje její dílo. Trutnovanům je známá zejména jako autorka
postavy draka, který každoročně zdobí starou trutnovskou radnici. Její umělecká spolupráce však sahá až k takovým pojmům
divadelního světa, jakými jsou světoznámý mim a režisér Ctibor
Turba nebo soubor bratří Formanů. Poetická prezentace tvorby této uznávané scénografky vytvořila z galerie snový prostor,
v němž žijí své tiché životy zvířata, lidé i pohádkové postavy.
Foto: Tono Stano

PAVEL ROUČKA
Novou výstavní sezónu zahájí v městské galerii výstava obrazů
a grafik Pavla Roučky. Původně byla na tento měsíc plánována prezentace pedagoga pražské Akademie výtvarných umění
a jednoho z nejrespektovanějších českých malířů prof. Vladimíra Kokoliy, ta však musela být pro vytíženost autora přesunuta
na pozdější termín v tomto roce. Návštěvníci se přesto mohou
těšit na trochu jinou, leč lákavou sondu do hlubin (nejen) české
malby v podobě výstavy Pavla Roučky.
Pavel Roučka (1942) vystudoval nejprve geodézii a kartografii,
až poté absolvoval stáž na Académie de Beaux-Arts v Paříži.
Na přelomu 60. a 70. let se věnoval kreslenému filmu v Belgii.
V posledních letech učí na Akademii výtvarných umění v Maastrichtu. Ve světě je uznávaným umělcem (francouzská vláda
ocenila jeho tvorbu a pasovala ho na Rytíře Řádu akademických palem), v Čechách ale doposud nevystavuje tak často jako
v zahraničí. Trutnovská veřejnost proto bude mít jedinečnou
možnost zhlédnout velkoformátová expresivní plátna, jejichž
námětovým východiskem je figura, i když to nemusí být ve výsledné formě vždy rozeznatelné. Roučkův expresivní malířský
projev, jehož hlavním stavebním kamenem je spontaneita, je
založen na dynamické interakci s pozorovatelem, který může
dohledávat skryté významy těchto velkoryse pojatých pláten.
Vernisáž proběhne ve středu 25. ledna 2012 v 17 hodin, výstava potrvá do 3. března 2012.

VLADIMÍR GROH A ZBYNĚK ŠANC
Poté, co byly ve výstavním prostoru městského úřadu ke konci roku prezentovány dva školní projekty, bude další expozice
opět věnována fotografii. Výběrem snímků s námětem horských krajin z nejrůznějších koutů světa se trutnovské veřejnosti pochlubí ostřílení fotografové a cestovatelé Vladimír Groh
a Zbyněk Šanc. Vernisáž proběhne ve středu 11. ledna 2012
v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. února 2012.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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Česká skladatelka, zpěvačka, textařka a výtvarnice představila svou
tvorbu v Galerii UFFO v červenci a srpnu 2011. Nyní se pro změnu
můžete těšit na její koncert, při kterém pokřtí své nové CD „Bohémy“, které získalo vysoké ohodnocení 8/10 na Musicserver.cz.
Nové album je inspirováno vnitřními stavy člověka a jeho spojením
s nynějším světem, ve kterém se nejvíce věcí odehrává jakoby pod
povrchem přítomnosti. Velmi rozmanité písně si Vladivojna sama
napsala a také nahrála na mnoho nástrojů. Excentrická hudebnice
je autorkou i většiny textů. „Poprvé jsem vytvořila album, kde jsou
texty stejně důležité jako hudba. Tentokrát jsem dala českým textům opravdu veliký prostor,“ říká Vladivojna.
čtvrtek 26. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 170 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 12.

LATINO PARTY
Akce pro všechny příznivce (bez rozdílu věku) latinskoamerických
rytmů a dobrého pití. Návštěvníci společenského centra UFFO budou moci nejen poslouchat kvalitní živé kapely, ale samozřejmě
také tancovat. Kdo se bude chtít zdokonalit v sambě, bude mít jedinečnou možnost naučit se tento strhující tanec od profesionálů.
Program:
ATARÉS (Kuba/Rusko/CZ)
Skupina hraje zejména latinskoamerickou a kubánskou hudbu, jak
v tradičním provedení, tak s příměsí jazzu, funku a reggae. V repertoáru jsou skladby převzaté (např. Buena Vista Social Club, Cesaria
Evora, Gipsy Kings) i vlastní.
MARADONA JAZZ
Sdružení pražských muzikantů: Petr Hošek (Plexis), Hraboš (Našrot),
Jaroslav Stuchlý (Michael´s Uncle) & DJ Baltazar. Humorná, srandovní, pohodová, to jsou latino vystoupení této party.
LOS CHILAKILLERZ (Mexiko)
Členkou je i raperka MC Nefftys. Energie a mexický temperament
je hlavní předností této kapely, která kombinuje tradiční rytmy s živými nástroji, zpěvem, rapem, funkem, hip hopem nebo ska. Skupina nabízí směsici mnoha hudebních stylů s cílem pobavit, roztančit
a užít si to.
Dále se můžete těšit na DJ, tanečnice a tanečníky, školu samby či
barmanskou show.
čtvrtek 2. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 240 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 1.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
ŘÍMSKÉ NOCI

NoD QUIJOTE

Činoherní divadlo B (Divadlo v Řeznické, Praha)

Divadelní delikatesy (Studio Damúza Praha)

Skutečný příběh třicetiletého přátelství. Hra pětatřicetiletého
amerického dramatika italského původu měla premiéru v roce
2002 na off-Broadway, kde se setkala s velkým úspěchem.
Autor totiž na základě historických pramenů napsal skutečně poutavý a současně dojemný příběh dvou na jedné straně
slavných, na druhé straně velmi osamělých lidí. Příběh vypráví
o třicetiletém přátelství mezi americkým dramatikem Tennessee Williamsem a italskou herečkou Annou Magnani. Příběh
začíná koncem čtyřicátých let minulého století, kdy se Williams
během svého pobytu v Římě konečně setká s herečkou, pro
niž touží psát. Prakticky ihned najdou porozumění jeden pro
druhého, a tak v období, které následuje, předkládá autor divákům životní peripetie obou umělců. Jejich úspěchy i pády,
jejich vztahy k přátelům i milencům, a to vše zarámováno do
padesátých a šedesátých let 20. století.
Režie: Gregory Abels. Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner.
úterý 17. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 345, 320, 295 Kč ** předprodej
vstupenek od 12. 12.

Nekončící cesta krajinou fantazie.
„Každé šílenství ještě nutně neznamená pro člověka zlo ...“
„Když ti spadne na hlavu kámen, je to opravdové zlo, ale ostatní věci, jako například hanba, ostuda, výtky a pomluvy, škodí
člověku jen natolik, nakolik si jejich škodlivost uvědomuje.“
Herec David Prachař s režisérem Janem Nebeským ve své alternativní tvorbě sledují linii velkých postav evropské literatury a staví je do konfrontace se zásadními uměleckými tématy.
Pessoův Faust v Neúplném snu (uváděném Studiem DAMÚZA
od roku 2007, v Trutnově v lednu 2011) se zabýval tématem
divadla jako takovým. Nyní přichází čas na konfrontaci s výtvarným uměním. Konkrétně s cyklem grafických listů Bohuslava Reynka na téma Don Quijote. Již ustálený inscenační tým
přizval ke spolupráci dramatika Egona Tobiáše a do hudební
části kytaristu Joe Karafiáta, známého především z kapely The
Plastic People of The Universe. Pavel Fajt byl za hudbu nominován na Cenu Alfreda Radoka 2010.
Režie: Jan Nebeský. Hrají: David Prachař, Lucie Trmíková, Pavel
Fajt, Joe Karafiát.
středa 1. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 300, 275, 250 Kč ** předprodej
vstupenek od 12. 12.

TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA
Divadlo a hudba (Černé divadlo Jiřího Srnce, Praha)
Retrospektivní výběr scének. Princip černého divadla se zakládá na tvůrčím využití jednoduchého triku, tzv. „černého kabinetu“. V praxi to znamená, že černě oblečení herci nejsou z pohledu diváka vidět proti černému pozadí. Rekvizity, předměty
nebo objekty, se kterými herci pracují, se tak stávají schopné
pohybu a tedy i vlastního osobitého života. Jiřímu Srncovi
a jeho divadlu ovšem efekt triku není účelem, ale prostředkem
k dosažení scénické a mimické metafory realizované hudebně
organizovaným pohybem výtvarných objektů a herců. V roce
2011 slavilo Černé divadlo Jiřího Srnce, o kterém bylo mimo
jiné napsáno, že „vrací magii na světová jeviště“, 50 let své
existence. Budete mít možnost vidět retrospektivní výběr nejlepších scén z několika původních černodivadelních inscenací,
kterým tleskali diváci všech kontinentů.
středa 18. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 340, 320, 300 Kč ** předprodej
vstupenek od 12. 12.

BALADA PRO BANDITU
Divadlo Exil Pardubice
Přicházíme s nabídkou dalšího amatérského divadelního představení - jednoho z těch, které stojí za to vidět.
Motto: „Zabili chlapa z Koločavy.“
Chtěl jen žít, milovat svou Eržiku - jenže přišla válka. Proč by
měl bojovat za svět, který je daleko a do divokých hor Podkarpatské Rusi nedosáhne? Lepší je se schovat v horách před
četníky a loupit. A četníci už ho nahánějí ...
Dramatizace Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně putuje
po českých divadelních jevištích více než pětatřicet let. Milan
Uhde se inspiroval románem Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. A co říct k hudbě Miloše Štědroně? Písničky z Balady
pro banditu dávno zlidověly.
Vy máte možnost tento příběh o velké lásce, zradě a touze po
svobodě vidět v provedení Divadla Exil Pardubice.
úterý 31. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 12.
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ZMĚNA - MÍNUS DVA
V nabídce předplatného skupiny Činoherní divadlo A/ bylo na
leden plánováno představení Divadla Bolka Polívky MÍNUS
DVA. Z technických důvodů se však v lednovém termínu nemůže uskutečnit, bude proto přesunuto na některý z termínů
v dubnu či v květnu. Předplatitelům se omlouváme a konkrétní
termín jim včas sdělíme prostřednictvím informací uvedených
v Kulturní nabídce Radničních listů či na www.uffo.cz.

EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR
Projekt EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR připravuje společnost Symposion pro rok 2012, kdy se budou konat olympijské hry v Londýně. Cílem projektu je zdůraznění propojení sportu s kulturou
tak, jak tomu bylo zvykem v antickém Řecku: umění těla i ducha - kalokaghatie.
Projekt je připravován jako multimediální, bude tvořen z klasických disciplín, jako jsou kresby, obrazy a plastiky, ale bude
mít zároveň vzdělávací funkci, kterou bude představovat historická část tvořená texty, fotografiemi, DVD a přednáškami.
Na projektu se podílejí umělci věnující se mnoho let aktivně
sportu: sochař Vojtěch Adamec jr., malíři Ivan Komárek a Jiří
Sozanský, architekt David Vávra, sochařka Paulina Skavová,
multimediální autor žijící v Londýně Charbel Ackermann. Zahájen byl v dubnu 2011, kdy tým umělců uskutečnil zájezd do
Athén, Olympie a dalších významných míst spojených se sportovními aktivitami v antickém Řecku, aby zde pořídil fotodokumentaci a kresebné deníky z cesty, které budou součástí výstavy a zároveň podkladem pro další tvorbu.
Společnost Symposion také přizvala ke spolupráci ředitele činohry ND režiséra Michala Dočekala, který připravuje pro projekt dramatizaci antických textů v češtině a v originále. Záštitu
projektu udělili místopředseda vlády a ministr zahraničních
věcí ČR Karel Schwarzenberg a radní pro kulturu hl. města Prahy Mgr. Lukáš Kaucký.
Vernisáž se koná v úterý 24. 1. v 18:00 hodin.
25. 1. - 28. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let
zdarma

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
ŠIKANA (Die Schikane)
Radka Müllerová a Stanislav Müller si pro název výstavy vypůjčili
kontroverzní název ŠIKANA, který slýcháme většinou z prostředí
škol. Vnímání a usazení konceptu celé výstavy není primárně pozvánkou k pedagogicko-psychologickému rozjímání nad instalacemi, obrazy, skleněnou plastikou nebo porcelánem. Oba umělci vnímají šikanu jako druh určitého omezování, ať už fyzického
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. Výstava 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 obecně do
jejich pohledu a vnímání skutečnosti - reality, jež je momentálně
obklopuje a inspiruje.
do 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

TIBET: LADAKH, SPITI
Kudy se šířil buddhismus do Tibetu, nejstarší buddhistické kláštery, propojenost s tibetským královstvím, hory, jezera, lidé, ladacký
festival v západní části Himálaje - to jsou jen některé momenty programu, který pro trutnovské setkání připravuje Radka Tkáčiková,
profesí průvodkyně a trenérka lyžařských disciplín.
Himálaje jsou její největší specializací. Kromě klasických treků
v Nepálu se zabývá organizováním a realizací nových treků pod
stany do méně navštěvovaných oblastí v Nepálu, Ladakhu, Tibetu.
Méně turistů, více poznání hor i tradičního způsobu života, to je
hlavní motto těchto akcí.
Večer promítání a vyprávění, doplněný výstavou ve foyer kina Vesmír, obsáhne i nejčerstvější informace - na podzim roku 2011 Radka
Tkáčiková pobývala v Himálaji i dalších oblastech Asie.
pondělí 16. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 12.

ALJAŠKA
Divočina zlatého severu
Cesta po nejsevernějším státě USA vede na místa splněných klukovských snů. Po stopách zlatokopů se vydáme k Yukonu na legendární Klondike, kde proběhla ta nejslavnější zlatá horečka v dějinách. Navštívíme město Dawson, zkusíme rýžování zlata s pravou
zlatokopeckou pánví. Vezmeme stan a vyšlápneme si jen tak do
aljašské divočiny ... Ke své nejnovější diashow Martin Loew říká:
„Cesta po Aljašce byla pro mne plná zcela nových zážitků. Poprvé
v životě jsem sedl do mořského kajaku a tři dny pádloval v moři mezi
krami jednoho z pobřežních ledovců. A nepřevrhl jsem se! Jinde jsem
zase nasedl do malého vrtulového letadla a přistál na horském ledovci, to abych se dostal co nejblíže k nejvyšší hoře Severní Ameriky - Mt. McKinley. V národním parku Denali jsem probděl prakticky
celou noc jenom proto, že krása okolní scenérie mi prostě nedala
spát a tu nádheru jsem chtěl bez přestání pozorovat a fotit. V horách Wrangell jsem prozkoumal jeden veliký údolní ledovec a prošel
se po jeho povrchu. Obdivoval jsem tu ledové potoky s vodopády i
hluboké ledovcové trhliny zatopené temně modrou vodou. Poprvé v
životě jsem se v lese setkal tváří v tvář s velkým hnědým medvědem
grizzly, ale také s losy, soby, vlky, orly a pochopitelně s komáry. Tolik
divokých zvířat jako na Aljašce jsem na žádné ze svých cest dosud
neviděl. Přijďte se podívat,“ uzavírá svou pozvánku Martin Loew.
pondělí 30. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 19. 12.
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KLAVÍRNÍ DUO
IVAN KLÁNSKÝ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ
ANTONÍN DVOŘÁK: SLOVANSKÉ TANCE
Koncert v rámci cyklu Komorní večery
Ivan Klánský (1948) patří svým mimořádným talentem a pozoruhodnou interpretací k našim i světovým pianistickým špičkám jako
sólista i jako člen klavírního tria Guarneri Trio Prague. Spolupracuje
s mnoha dalšími komorními soubory a s významnými domácími i zahraničními sólisty. Již během studií na Pražské konzervatoři a AMU
byl ověnčen řadou vítězství na mezinárodních klavírních soutěžích.
Jeho repertoár obsahuje téměř všechna stěžejní díla světové klavírní
literatury. Jako sólista hostoval často s Českou filharmonií na koncertech v Německu, Anglii, Španělsku, Japonsku a USA, uskutečnil
recitály na čtyřech světadílech. Se synem Lukášem nastudovali obě
řady čtyřruční verze Dvořákových Slovanských tanců. Společně vystoupili v listopadu 2010 s ČNSO s Mozartovým koncertem pro dva
klavíry a se Saint-Saënsovým Karnevalem zvířat ve Smetanově síni
Obecního domu pod taktovkou Libora Peška. Prof. Ivan Klánský
vede katedru klávesových nástrojů na pražské AMU, vyučuje na vysoké hudební škole ve švýcarském Lucernu a jako významný pedagog zasedá v soutěžních porotách. Velmi žádané jsou jeho klavírní
semináře pořádané pro pedagogy ZUŠ.
Lukáš Klánský (1989) je jednou z nejvýraznějších osobností mladé
české klavírní generace. Na koncertních a soutěžních pódiích se začal objevovat už jako žák Růženy Učňové v Hudební škole hl. města
Prahy. Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Evy Boguniové absolvoval v březnu 2010 provedením Chopinova klavírního koncertu f moll
v pražském Rudolfinu a samostatným klavírním recitálem. Nyní studuje 2. ročník AMU pod vedením svého otce. Během posledních jedenácti let se zúčastnil dvaceti národních i mezinárodních klavírních
soutěží, na nichž získal převážně první ceny. Od 9 let se věnuje komorní hře, v níž získal také mnohá ocenění, koncertuje sólově i jako
komorní hráč v tuzemsku i v zahraničí. Od svých 8 let do současné
doby odehrál přes 600 koncertů. V 15 letech se poprvé představil
na pódiu pražského Rudolfina. V roce 2009 nahrál své debutové
profilové CD s díly J. S. Bacha, L. van Beethovena a F. Chopina. Na
tuzemských i zahraničních pódiích se představuje jako sólista s klavírními koncerty W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Mendelssohna
- Bartholdyho a F. Chopina. V září a v říjnu 2010 spolupracoval s Královskou operou La Monnaie v Bruselu na nastudování opery Leoše
Janáčka Káťa Kabanová.
pátek 27. 1. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 12.

TANEČNÍ KURZY
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE
Vzhledem k zájmu o tyto kurzy připravujeme na období února
a března jejich pokračování.
Kurz A - pro mírně a středně pokročilé: pro ty, kteří kurz u manželů
Poznarových absolvovali jednou či dvakrát (případně vícekrát, ale
netroufají si do kurzu B).
Kurz B - pro více pokročilé: pro ty, kteří kurz u manželů Poznarových
absolvovali třikrát či vícekrát.
Kurzy se budou konat v Národním domě vždy v pátek - kurz A od
18:30 do 20:00 hodin, kurz B od 20:30 do 22:00 hodin. Termíny lekcí:
3., 17. a 24. února, 2., 9. a 23. března. Společný věneček obou kurzů
se uskuteční 30. 3. od 20 do 24 hodin.
Kurzovné: 1200 Kč za taneční pár
Přihlásit se můžete do 20. 1. 2012 na e-mailové adrese: rygrova@uffo.cz
V přihlášce vždy uveďte jméno a příjmení obou tanečních partnerů,
telefon a e-mailovou adresu jednoho z tanečního páru. Nezapomeňte také uvést, zda máte zájem o kurz A či B.
Nejpozději 23. 1. obdržíte odpověď, zda se kurzy uskuteční (dle počtu účastníků), a budete vyzváni k zaplacení kurzovného do 31. 1.
A pak už se můžete těšit na příjemné taneční večery s výukou tanců
pod vedením manželů Poznarových.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
SEDMIKRÁSKA

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

Divadelní scéna pro děti

KUBULA A KUBA KUBIKULA
Představení pro děti od 4 let Malého vinohradského divadla.
Medvědi vůbec nemusejí být velké nebezpečné šelmy. Zeptejte
se medvědáře Kuby! Jeho neposedné medvídě Kubula se ještě
rádo před strašlivým Barbuchou schová. Kdo však ví, co se stane,
když se najde trocha odvahy? A co teprve, když se strach ochočí?
A navíc: děti se samy podle chuti stanou v této pohádce velkými
hereckými pomocníky a spolutvůrci.
neděle 8. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) ** předprodej vstupenek od 5. 12.
DĚVČÁTKO MOMO
Představení pro děti od 8 let. Napínavý příběh malého děvčátka
Momo, které zachrání svět před lstivými šedivými muži - zloději
času.
„Nemám teď na tebe čas.“ Tuto větu slýcháváme my a hlavně
děti několikrát za den. Ale kam se poděl ten čas? Kde se skrývá?
Kam či komu jsme ho prodali? Kradou nám ho šediví muži v šedivých oblecích, s šedivými obličeji, s šedivými doutníky? Ano,
je to pohádka, ale tak současná a tak pravdivá, že se Divadelní
soubor Cylindr rozhodl ji zdramatizovat a pokusit se její poselství
přenést na jeviště.
neděle 15. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) ** předprodej vstupenek od 12. 12.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Téma: Cirkus Trumberto

Koncem ledna se společenské centrum UFFO promění v cirkusové šapitó - pro děti je připraven karneval. Tentokrát bude patřit klaunům, šaškům, tanečnicím či akrobatům a všem dalším,
kteří dělají cirkus cirkusem. V našem improvizovaném šapitó si
děti budou moci vyzkoušet různé cirkusácké hry a soutěže. Své
umění nám předvede také žonglérské duo „Bratři v tricku“, které
jste mohli vidět i při 1. ročníku festivalu Cirk-UFF. Děti si budou
moci zatancovat s taneční skupinou Star West, která předvede
i drobné cirkusácké kousky. O hudební doprovod se postará známý trutnovský DJ Pepson, tentokrát v převleku klauna Pepíka.
Nikoho nemusí trápit, pokud nemá žádný typicky cirkusový kostým či masku. Vždyť v cirkuse se setkáte se vším možným i nemožným, takže pokud chcete jít přestrojeni třeba za princeznu nebo
piráta, je to možné.
neděle 29. 1. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:30 hodin ** vstupné 40 Kč (děti), 80 Kč (ostatní) ** předprodej vstupenek od 19. 12.

KRTEČEK, BROUČCI A DALŠÍ POSTAVIČKY
V KINĚ VESMÍR
Od února 2012 připravuje kino Vesmír v Trutnově pásma krátkých
pohádek, ve kterých se děti budou setkávat s oblíbenými pohádkovými postavičkami. Únorová pásma budou patřit Broučkům.
Každou středu, vždy od 10:00 hodin, pozveme nejmenší diváky
i jejich rodiče do trutnovského kina, kde na ně budou čekat i další pohádkoví hrdinové. První promítání se uskuteční 8. února, kdy
jsme pro Vás připravili pásmo nazvané BROUČCI - A BYLA ZIMA.
Do tohoto pásma jsou zařazeny další krátké pohádky - např. Krtek o Vánocích, Zvířátka a Petrovští nebo Jak křeček snědl dědu
Mráze. Podrobné informace se dozvíte na plakátech kina, na
webových stránkách www.uffo.cz, v Radničních listech a dalších
propagačních tiskovinách. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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1. 2.

NoD QUIJOTE
Divadelní delikatesy (Studio Damúza Praha)
Vstupné 300, 275, 250 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 12.

2. 2.

LATINO PARTY
Skupiny ATARÉS (Kuba/Rusko/CZ), MARADONA JAZZ,
LOS CHILAKILLERZ (Mexiko), DJ, tanečnice a tanečníci,
škola samby, barmanská show
Vstupné 240 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 1.

5. 2.

JAK TOBIÁŠEK A KLÁRKA NAŠLI KAMARÁDA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní).
Předprodej vstupenek od 2. 1.

8. 2.

RAIN MAN
Činoherní divadlo A (Divadlo pod Palmovkou, Praha)
Vstupné 310 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 1.

11. 2. 2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Vstupné 400 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 1.
13. 2. NÁRODNÍ PARKY USA
Radko Chadima - cestopisný večer
Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 1.
14. 2. DEALER´S CHOICE
Činoherní divadlo B (Dejvické divadlo, Praha)
Vstupné 360, 335, 310 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 1.
15. 2. HANA A PETR ULRYCHOVI
SE SKUPINOU JAVORY BEAT
Koncert, host: Žofie Kebelková
Vstupné 280 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 12.
19. 2. TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE ...
Zábavné odpoledne pro děti
Vstupné 30 Kč (děti), 50 Kč (ostatní).
Předprodej vstupenek od 16. 1.
21. 2. SPÍLÁNÍ PUBLIKU
Divadelní delikatesy (Divadlo Komedie, Praha)
Vstupné 300, 275, 250 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 1.
26. 2. MASOPUSTNÍ POHÁDKA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 2 do 4 let
Vstupné 30 Kč (děti 2 - 4 roky), 50 Kč (ostatní).
Předprodej vstupenek od 23. 1.
27. 2. ANDORRA, KORSIKA, PYRENEJE
Libor Turek - cestopisný večer
Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 23. 1.
29. 3. NO NAME TOUR 2012
Koncert
Vstupné 350 Kč v předprodeji, 390 Kč v den koncertu
- koncert k stání. Předprodej vstupenek od 2. 1.

L E DEN 2012
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. neděle

NOVÝ ROK - kino Vesmír nepromítá

3. úterý
4. středa

KAMARÁD TAKY RÁD
Americká komedie. Dylan a Jamie si užívají spoustu legrace
a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus z hollywoodských
filmů. Rozšíří své přátelství o příležitostný, zcela nezávazný
sex. Ale dokážou se vyhnout všem úskalím, která se objevují,
pokud někdo začne být víc než kamarád? Režie: Will Gluck.
Hrají: J. Timberlake, M. Kunis, P. Clarkson, J. Elfman a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 70 Kč

5. čtvrtek

6. pátek
7. sobota
8. neděle

Art film - pro náročnější diváky
MUŽ BEZ MINULOSTI
Finský film. Z vlaku přijíždějícího do města vystoupí muž
s cestovní brašnou, ale ještě než stačí dorazit na místo určení, je přepaden, zmlácen do bezvědomí a okraden. Režie:
Aki Kaurismäki. Hrají: M. Peltola, K. Outinen, K. Pakarinen,
S. Kuosmanen a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 97 minut ** vstupné 65 Kč

LIDICE
České drama. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se
absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“. Ne každý
ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako příběh
obyčejného sukničkáře. Uvádíme v repríze. Režie: Petr Nikolaev. Hrají: K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár, M. Adamczyk,
Z. Bydžovská, O. Novák, V. Kubařová a další.
Do 12 let nevhodné ** 126 minut ** vstupné 80 Kč

10. úterý VYMĚŘENÝ ČAS
11. středa Americký thriller. Děj filmu s Justinem Timberlakem v hlavní
roli se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze
neznamenají vůbec nic. Platí se časem. Režie: Andrew Niccol.
Dále hrají: A. Seyfried, O. Wilde, C. Murphy, J. Galecki a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 70 Kč
Art film - pro náročnější diváky
12. čtvrtek NEVĚSTINEC
Francouzský film. Režisér Bertrand Bonello vyšel v příběhu
o „vzpomínkách z nevěstince“ ze současné sociologické studie
o pařížských „domech lásky“ na přelomu století. Do popředí
se dostávají osudy dívek, jejich rivalita i přátelství, ale i volání
po obratu k rádoby humánnější společnosti. Hrají: H. Herzi,
C. Salette, J. Trinca, A. Barnole, J. Nolot, N. Lvovsky a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 75 Kč

13. pátek TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část
14. sobota Americký thriller. Bella a Edward se po svatbě vydávají na
15. neděle líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně mohou naplno
oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Režie:
Bill Condon. Hrají: R. Pattinson, K. Stewart, T. Lautner,
A. Kendrick, D. Fanning a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 75 Kč
17. úterý MISTROVSKÝ PLÁN
18. středa Americká komedie. Velmi dobře obsazená kriminální
komedie, ve které se skupina zlodějíčků v čele s Benem
Stillerem pokouší dostat do sejfu burzovního titána. Režie:
Brett Ratner. Dále hrají: E. Murphy, A. Alda, T. Leoni,
M. Broderick, C. Affleck a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 70 Kč
Art film - pro náročnější diváky
19. čtvrtek OSAMĚLOST PRVOČÍSEL
Italsko-německo-francouzské drama. Zranitelná Alice a její
neméně introvertní kamarád Mattia jsou dvě „prvočísla“. Jejich
životy, odvíjející se každý po své vlastní ose, ovlivnily v dětství
dvě tragické události. Režie: Saverio Costanzo. Hrají: A. Rohrwacher, L. Marinelli, M. Albano, A. Nastro, T. Neri a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 60 Kč
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20. pátek KOCOUR V BOTÁCH
21. sobota Americká rodinná komedie. Poznali jsme ho jako
22. neděle nájemného vraha, který měl sprovodit ze světa všemi milovaného Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala
nejpopulárnější postava téhle ságy, a tak „dostal za odměnu“ vlastní filmový příběh. Režie: Chris Miller. V českém
znění: A. Procházka, D. Suchařípa, T. Bebarová, D. Černá,
J. Meduna a další.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno **
mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 75 Kč
24. úterý JANA EYROVÁ
25. středa Britské romantické drama. Přepis románu Ch. Brontë.
Hlavní hrdinka Jane se po pobytu v sirotčinci ocitá na venkovském panství, kde pracuje jako vychovatelka a zamiluje
se do majitele sídla. Uvádíme v repríze. Režie: Cary Fukunaga. Hrají: M. Wasikowska, M. Fassbender, J. Bell a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 120 minut **
vstupné 70 Kč
26. čtvrtek LE HAVRE
Art film - pro náročnější diváky
Finsko-francouzsko-německá tragikomedie. Příběh
čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice. Žije šťastně až do doby, kdy mu osud vrhne
do cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku. Režie:
Aki Kaurismäki. Hrají: A. Wilms, K. Outin, B. Miguel,
E. Salo, E. Didi a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 70 Kč
27. pátek MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
28. sobota Americký akční film. Vybírají si mise, jejichž splnění je
29. neděle prakticky nemožné. Čtvrtý díl posune hranice nemožného
ještě o něco dál. Režie: Brad Bird. Hrají: T. Cruise, P. Paton,
J. Renner, T. Wilkinson a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 105 minut **
vstupné 70 Kč
31. úterý
ÚNOR
1. středa

POUPATA
České drama. Film postihuje svět zoufalých sociálních vztahů
a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného
prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Režie:
Zdeněk Jiráský. Hrají: V. Javorský, M. Pikus, M. Šoposká,
J. Láska, A. Krejčíková, V. Polívka aj.
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 70 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
8:00 - 19:30 (po - so)
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00
		

Inforecepce UFFO
Turistické informační centrum
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

