
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ÚNORU 2012
středa 1. 2. NoD QUIJOTE

Divadelní delikatesy (Studio Damúza Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

čtvrtek 2. 2. LATINO PARTY
Skupiny ATARÉS (Kuba/Rusko/CZ), MARADONA JAZZ (CZ), 
MARIACHI AZTECA DE PRAGA (Mexiko/Bolívie), DJ, tanečni-
ce a tanečníci, škola samby, barmanská show
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 5. 2. JAK TOBIÁŠEK A KLÁRKA NAŠLI KAMARÁDA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin

středa 8. 2. RAIN MAN
Činoherní divadlo A (Divadlo pod Palmovkou, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

9. 2. - 13. 4. JAZZINEC 2012
14. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
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

sobota 11. 2. MATURITNÍ PLES PODNIKATELSKÉ ŠKOLY
Hraje ČVAJMAJS ze Dvora Králové nad Labem, vystoupení 
různých tanečních žánrů, tombola, půlnoční překvapení
Více informací: www.sosptu.cz
Pořadatel: CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odbor-
ná škola s.r.o.
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 149 Kč ** 
předprodej vstupenek zajišťuje sekretariát školy 
(tel. 499 815 223, e-mail: sekretariat@sosptu.cz)

sobota 11. 2. 2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Večerem provází moderátor Jan Rosák, k tanci i poslechu 
hrají JH Big Band a ABBA World Revival
Pořadatel: město Trutnov a SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin

pondělí 13. 2. 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 13. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PhDr. Petr Just, Ph. D.: 
Rozpad Československa s odstupem 20 let
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 13. 2. NÁRODNÍ PARKY USA
Radko Chadima - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 14. 2. DEALER´S CHOICE
Činoherní divadlo B (Dejvické divadlo, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 15. 2. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 hodin

středa 15. 2. HANA A PETR ULRYCHOVI 
SE SKUPINOU JAVORY BEAT
Koncert, host: Žofie Kebelková 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** 
VYPRODÁNO! 

sobota 18. 2. 12. PLES ATLETŮ
K tanci a poslechu hraje skupina EFEKT z Hořic v Podkr-
konoší, připravena je bohatá tombola a pestrý kulturní 
program. 
Pořadatel: atletický oddíl Lokomotivy Trutnov
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 180 Kč ** 
předprodej vstupenek - tel. 605 516 317

sobota 18. 2. 2. REPREZENTAČNÍ PLES 
MDEXX MAGNETRONIC DEVICES s.r.o. 
Celým večerem Vás bude provázet moderátor Zdeněk Izer 
a kapela Geny pod vedením MgA. Leoše Nývlta. Program: 
Bene Dance Art Team, Mariachi Espuelas, Uprockers, tom-
bola.
Pořadatel: mdexx Magnetronic Devices s.r.o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** 
vstupné 280 Kč ** předprodej vstupenek: kancelář 
HR-mdexx a Inforecepce UFFO

neděle 19. 2. TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE ...
Zábavné odpoledne pro děti
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:30 hodin 

úterý 21. 2. SPÍLÁNÍ PUBLIKU
Divadelní delikatesy (Divadlo Komedie, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

čtvrtek 23. 2. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK:  
CESTUJEME PO EVROPĚ
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 23. 2. HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Hosté: EVA HOLUBOVÁ, JAN BUDAŘ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

neděle 26. 2. MASOPUSTNÍ POHÁDKA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti 
Představení pro děti od 2 do 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:30 a 16:30 hodin

pondělí 27. 2. SKŘÍTEK SKŘÍŇÁČEK
Pořad pro MŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 27. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
MgA. Paulina Skavova: Ženy v umění
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 27. 2. ANDORRA, KORSIKA, PYRENEJE
Libor Turek - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

středa 29. 2. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pořad pro 1. - 4. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin
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 VÝSTAVY
do 26. 2. AŤ TO FRČÍ! SÁNĚ, LYŽE A BRUSLE NAŠICH PŘEDKŮ

Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 27. 2. RADKA TKÁČIKOVÁ: TIBET A LADAKH
Výstava fotografií 
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu 

do 28. 2. 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)

do 28. 2. EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR 
Vystavují: Ivan Komárek, Jiří Sozanský, David Vávra, Paulina 
Skavova, Charbel Ackermann, Olga Sozanská
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

do 29. 2. VLADIMÍR GROH A ZBYNĚK ŠANC
Výstava fotografií 
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 3. 3. PAVEL ROUČKA
Výstava obrazů a grafik
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

17. 2. - 1. 4. Z HISTORIE VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V TRUTNOVĚ
Vernisáž 16. 2. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY
pátky 3., 17., 
24. 2.

TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE
Kurz A od 18:00 do 20:00 hodin, kurz B od 20:30 do 
22:30 hodin, v Národním domě pod vedením manželů 
Poznarových. Jen pro předem přihlášené! 
Pořadatel: SCT

středa 15. 2. KORÁLKOVÁNÍ A RUČNÍ PRÁCE
Pod vedením zkušené lektorky se naučíte nové techniky 
korálkování, vyměníte si své zkušenosti. Můžete si koupit 
korálky či dárkové sady k dalšímu zpracování. Do příjemného 
prostředí nekuřácké kavárny srdečně zveme děti i dospěláky. 
Dotazy či rezervace míst: pí Kalkusová - tel. 774 146 233, 
e-mail: kalkusova@barevnedomky.cz 
Více informací: www.barevnedomky.cz 
Pořadatel: Barevné domky Hajnice
Oranžová kavárna (Žižkova ul.) ** 16:00 hodin ** 
kurzovné 150 Kč (včetně materiálu)

čtvrtek 16. 2. YOU CAN DANCE!
První lekce tanečního souboru pro veřejnost. Další lekce 
každý čtvrtek (kromě prázdnin) do 3. 5. v tanečním sále 
v budově ZUŠ Trutnov ve Školní ulici, vždy od 18:30 hodin.
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov

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

středa 1. 2. KERAMIKA PRO DĚTI
Keramické odpoledne pro děti i rodiče
15:30 hodin ** kurzovné 70 Kč
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Řada námětů a inspirací v dílně, vhodné i pro začátečníky
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč (3 hodiny)

pátek 3. 2. PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PAPÍRU
Naučíte se základy: jak připravit ruličky, techniku pletení 
a uzavírání
16:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

sobota 4. 2. SLAMĚNÉ OŠATKY
Spirálová technika pletení ze slámy. Zvládnete základy 
pletení ze slámy, trávy aj. Používané materiály: lýko, vrbová 
šéna, pedigová šéna, žitná sláma.
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč

neděle 5. 2. PLETENÍ Z PEDIGU
Pro začátečníky i pokročilé. Tác, truhlík, květník, ošatka ... 
Lektorka Marta Švehlová.
9:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

pátek 17. 2. KERAMIKA A MODELOVÁNÍ PRO DVPP
Akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky pro 
max. 5 účastníků
Keramické hlíny, modelovací hmoty 
Nástroje a pomůcky 
Vytváření FIMO šperků, Fun clay přívěšků
Zhotovování výrobků z keramiky
14:00 hodin ** kurzovné 600 Kč (5 hodin)

sobota 18. 2. KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU: AKVAREL
Kurz pro ty, kteří absolvovali kurz kresby tužkou nebo 
pastelkou. Rozšíříte znalosti a zdokonalíte techniku kreslení 
pravou mozkovou hemisférou. Vytvoříte akvarelový obraz. 
Získáte Osvědčení o absolvování kurzu pro pokročilé. 
Lektorka Mgr. Jarmila Schubertová. 
Kurz pro začátečníky bude 5. - 6. 5. 2012
9:30 hodin ** kurzovné 800 Kč

sobota 25. 2. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Příprava hlíny, centrování hlíny, technika točení
10:00 hodin ** kurzovné 400 Kč (4 - 5 hodin)

 PŘIPRAVUJE SE
sobota 3. 3. 8. ABSOLVENTSKÝ PLES TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA 

K tanci a poslechu hraje kapela Levou rukou. Těšit se může-
te na tradiční setkání absolventů, učitelů, studentů a přátel 
školy, bohatou tombolu, taneční vystoupení a hudebního 
hosta skupinu ABBA Stars revival.
Pořadatel: o.s. Agentura AG Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin ** 
vstupné 200 a 250 Kč ** předprodej vstupenek v inzertní 
kanceláři Krkonošského deníku (denně 9 - 15 hodin) a na 
www.vlanet.cz

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

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 vy-
stavených 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.

Z HISTORIE VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
V TRUTNOVĚ

Výstava je uspořádána u příležitosti 100. výročí zahájení sta-
vebních prací na Elektrárně Poříčí I a 55. výročí otevření Elekt-
rárny Poříčí II. Na výstavě bude připomenuta nejstarší trutnov-
ská elektrárna, která stávala od roku 1894 v místech dnešního 
okresního archivu v Komenského ulici, či vodní elektrárna 
u dnešního plaveckého bazénu. Velká pozornost bude věnová-
na Elektrárně Poříčí I, jejíž výstavba byla zahájena právě před 
sto lety a do provozu byla uvedena v roce 1914, a Elektrárně 
Poříčí II, jejíž provoz byl zahájen v roce 1957. Vernisáž se koná 
ve čtvrtek 16. 2. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 1. 4. 2012.
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

V sobotu 14. ledna skončila v městské galerii výstava scéno-
grafky Terezy Komárkové. Zhlédlo ji přes 2300 návštěvníků, 
a stala se tak nejnavštěvovanější akcí v dosavadní historii Ga-
lerie města Trutnova, čímž předčila i další mimořádně úspěšné 
výstavy Michala Gabriela, Jana Švankmajera či Zdeňka Buriana. 
Dalším rekordem, kterého se galerii podařilo v loňském roce 
dosáhnout, je zvýšení celkového počtu návštěvníků, který pře-
sáhl 7000, a oproti roku 2008 se tak zdvojnásobil. Tento ná-
růst zájmu o výstavní činnost je velmi potěšující. Všem našim 
návštěvníkům touto cestou ještě jednou děkuji za projevenou 
přízeň a těším se na další setkávání.

PAVEL ROUČKA

Novou výstavní sezónu zahájila v městské galerii výstava ob-
razů a grafik Pavla Roučky. Původně byla na tento měsíc plá-
nována 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 pře-
sto 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 Maas-
trichtu. Ve světě je uznávaným umělcem (francouzská vláda 
ocenila jeho tvorbu a pasovala ho Rytířem Řádu akademic-
kých palem), v Čechách ale doposud nevystavuje tak často jako 
v zahraničí. Trutnovská veřejnost proto bude mít jedinečnou 
možnost zhlédnout velkoformátová expresivní plátna a grafi-
ky, jejichž námětovým východiskem je figura, i když to nemusí 
být ve výsledné formě vždy rozeznatelné. Roučkův expresivní 
malířský projev, jehož hlavním stavebním kamenem je sponta-
neita, je založen na dynamické interakci s pozorovatelem, kte-
rý může dohledávat skryté významy těchto velkoryse pojatých 
pláten. Výstava potrvá do 3. března 2012. 

VLADIMÍR GROH A ZBYNĚK ŠANC:
HORY OSMI KONTINENTŮ

Po té, co byly ve výstavním prostoru městského úřadu ke konci 
loňského roku prezentovány dva školní projekty, je další ex-
pozice opět věnována fotografii. Výběrem snímků s námětem 
horských krajin z nejrůznějších koutů světa se trutnovské ve-
řejnosti pochlubí ostřílení fotografové a cestovatelé Vladimír 
Groh a Zbyněk Šanc. Kromě záběrů z dobrodružných cest i vý-
prav do nedalekých Krkonoš budou k vidění také dvě fotogra-
fie světů, jež ani jeden z fotografů nenavštívil. Je to Sen o Ant-
arktidě od Zbyňka Šance a originální ztvárnění bájné Atlantidy 
Vladimíra Groha. Výstava potrvá do 29. února 2012.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK: 
CESTUJEME PO EVROPĚ

Belgie - obři a skřítci

Srdečně zveme děti mladšího školního věku na další „putová-
ní“ naším světadílem ve čtvrtek 23. 2. od 16:00 hodin. Dějiny 
se o vztahu obyčejných lidí v minulosti nezmiňují, ale ty vzni-
kaly pravděpodobně bez ohledu na hranice. A tak se v každém 
z nás možná toulá kapka krve pocházející ze vzdálených zemí. 
Spojuje nás s lidmi a krajinami, v nichž jsme nikdy nebyli. A po-
znat je bývá velmi poučné. Tentokrát imaginárně zavítáme do 
Belgie - nejmladšího státu Evropy. Budeme si vyprávět legendy, 
pohádky a pověsti o obrech a skřítcích, o antverpském králi. 
Děti se dozvědí vše o diamantech, belgické krajce, pralinkách 
i o čůrajícím chlapečkovi, o králíčcích, kterým se říká belgičtí 
obři, a mnoho dalšího. Ve výtvarné části zkusíme vyrobit obří-
ho skřítka nebo krále skřítků.

ROSTU S KNIHOU

I ve středu 15. 2. od 8:00 hodin bude oddělení pro děti k dispo-
zici 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 13. 2. od 9:00 do 11:00 hodin 
i v pobočce knihovny v Horním Starém Městě.

PROJEKT: 
UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

V letošním roce se naše knihovna rozhodla připojit k projek-
tu na podporu čtenářské gramotnosti. V období od února do 
května 2012 připravíme pro prvňáčky nejméně jednu návště-
vu knihovny a uspořádáme další akce vedoucí k rozvoji zájmu 
o četbu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu bude 
pro děti knížka - původní česká novinka, která byla napsána 
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze 
v běžné knihkupecké síti koupit. Děkujeme všem vyučujícím 
prvních tříd, které se do uvedeného projektu přihlásily.

LITERÁRNÍ PODVEČER 
S MUDr. JIŘÍM LAMBERKEM

Dovolujeme si Vás pozvat v pondělí 5. 3. v 16:00 hodin do 
knihovny na příjemné podvečerní posezení spojené s vyprávě-
ním uvedeného spisovatele. Ten mezi nás nezavítá poprvé - na-
vštívil nás již v roce 2006.
MUDr. Jiří Lamberk se narodil v Praze. Vystudoval lékařskou 
fakultu a více než dvacet let se věnoval kariéře anesteziologa 
v Miami na Floridě. Pozdější dráha spisovatele byla nastíněna 
již na střední škole, kde tvořil spolu s MUDr. Janem Cimickým 
melodie a texty k divadelním hrám. Dále psal do studentských 
časopisů a pravidelně publikoval v časopise Dikobraz humoris-
tické povídky. Do USA emigroval v roce 1976. Po smrti svého 
otce se znovu vrátil k literární činnosti. 
Je pro nás ctí, že jej můžeme v naší knihovně opět uvítat, a vě-
říme, že si tuto příležitost nenecháte ujít, a těšíme se na Vás.
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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

ÚNOR VE ZNAMENÍ VÝJIMEČNÝCH KLÁVESÁKŮ

14. ročník mezinárodního festivalu Jazzinec vstupuje v únoru do 
své první třetiny. V bystře reagující dramaturgii se prolnou čerstvé 
objevy s návraty legend. Skupiny Jazz Q a Vltava budete určitě 
znát, švýcarské experimentátory Grand Pianoramax nebo aktuál-
ní objev české scény Sarah & The Adams zřejmě ne. Je to další dů-
vod věnovat letošnímu programu Jazzince zvýšenou pozornost. 
Počínaje 9. únorem, kdy festival otevře vystoupení vynikajícího 
polského klavíristy Paweła Kaczmarczyka, se také začne naplňovat 
přesvědčení dramaturga Tomáše Katschnera, že Jazzinec by měl 
návštěvníkům umožnit seznámit se vedle jazzu také s „hudbou 
odjinud“. Svým žánrovým přesahem a snahou objevovat neznámé 
hudební krajiny se proto festival řadí mezi široko daleko nejpro-
gresivnější akce.
„Být v kondici hudební průmysl, o vydání takové desky se gramo-
firmy přetahují a Sarah je hvězdou první velikosti,“ napsal v recen-
zi na debutové album My Place hudební kritik Ivan Ivanov. Zpě-
vačka, klavíristka a skladatelka Šárka Adámková je pro usnadnění 
uváděna jako česká odpověď na Norah Jones a Carole King, při 
bližším poslechu ovšem na povrch vyplave další skutečnost: velký 
talent anglicky zpívající autorky. Nesnaží se pouze „pochodovat 
ve stínu“ slavných vzorů, ale naopak z něho vykročit na vlastní 
cestu s příjemně ambiciózními skladbami za doprovodu skvělých 
muzikantů, od kterých se nedá očekávat, že by měli v úmyslu sta-
tovat obyčejnému kopírování. Šárku Adámkovou stejně jako na 
výborném albu v Trutnově doprovodí Michal Gregor (kytara), Josef 
Štěpánek (pedal steel, banjo, mandolína), Daniel Šoltis (bicí) a Ras-
tislav Uhrik (kontrabas).
Představí se v roli předskokanů aktuálně nejlepšího polského jaz-
zového klavíristy Paweła Kaczmarczyka. 
„Patří k naprosté evropské extratřídě. I přes své mládí získal mno-
ho významných ocenění a spolupracoval s předními polskými i svě-
tovými jazzmany. Ve své hudbě se nechává volně inspirovat hu-
debníky, jako jsou Herbie Hancock, Ray Charles, Bill Evans, Brad 
Mehldau nebo Wayne Shorter. Audiofeeling dále tvoří neméně 
vyhlášení kontrabasista Maciej Adamczak a bubeník Dawid Fortu-
na. Kaczmarczykovo album Complexity in Simplicity bylo v Polsku 
vyhlášeno za nejlepší nahrávku a klavírista se podle ankety Gaze-
ty Wyborcze stal Jazzmanem roku 2010,“ uvádí Tomáš Katschner, 
který následující koncert postavil na zdánlivě ostrém kontrastu: 
švýcarští experimentátoři Grand Pianoramax versus domácí Jazz Q. 
Obě skupiny ale mají jedno společné: výrazné hráčské osobnosti za 
klávesami vyzývající spoluhráče vydat se s hudbou mimo čas. 
O Leo Tardinovi se dokonce píše, že volí podobné zvuky, jaké kdy-
si zpopularizovali Herbie Hancock, Pink Floyd a The Who, zatím-
co jeho útoky na klávesnici piana připomínají rané Einsturzende 
Neubauten nebo Diamandu Galas. Snad právě z toho důvodu si 
Tardina kdysi vybrali za rovnocenného parťáka v Trutnově dobře 

známý trumpetista Eric Truffaz nebo Maceo Parker. Ohňostroj fun-
ky, jazzového groove a minimalismu pomáhá Tardinovi zapalovat 
explozivní bubeník Dominik Burkhalter. 
Martin Kratochvíl zosobňuje v Čechách mimo všechny pochybnosti 
jazzového hledače a s kapelou Jazz Q už od roku 1965 propojuje 
jazz s dalšími žánry coby propagátor elektronické a syntezátorové 
hudby. A ze svých uměleckých nároků neslevuje ani v současnos-
ti, zvlášť když má po svém boku tak výrazného zpěváka, jakým je 
Oskar Petr, a šlapající kapelu: Vajco Deczi (bicí), Přemysl Faukner 
(basa) a Zdeněk Fišer (kytara). 
Středa 22. února bude na Jazzinci patřit „Marxovi, Engelsovi, Bea-
tles, kapitánu Pejskovi a prasátku, co chce podrbat“, tedy národem 
milované kapele Vltava po návratu na scénu nově posílené kytaris-
tou Peterem Binderem. 
V ten večer si užijete také nestřídmého tance. Vyzve vás k němu 
početná funky jazzrocková kapela Work, Shop & More alias mezi-
národní hráčská extratřída vedená klávesistou Lvem Rybalkinem 
s hlasem americké zpěvačky Fredy A. Goodlett a navrch hostující 
česká vokální naděje Dasha a dva dýdžejové: Mersi a Ollgoy.

PROGRAM JAZZINCE NA ÚNOR 2012
9. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19 hodin
Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Band (PL)
Sarah & The Adams (CZ)

16. 2. ** Music restaurant Pod hradem ** 19 hodin
Grand Pianoramax (SUI)
Jazz Q Martina Kratochvíla (CZ)

22. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19 hodin
Vltava (CZ)
Work, Shop & More & Fredy A. Goodlett (CZ/USA)
 

A DÁLE Z PROGRAMU
1. 3. 
Blues z Chicaga: 
Rene Trossman feat. Jan Kořínek a Tomáš Vokurka (USA/CZ)

8. 3. 
Jiří Moravčík - Hudba ze zapadlých vesnic

15. 3. 
Romina Capitani Q. (Itálie/CZ)

22. 3. 
Kollar, Borlai & Baranyi (SK, HU)
Lenka Dusilová - Baromantika (CZ)
Collegium Musicum (SK)

24. 3. 
Festivalové finále
Shai Maestro Trio (Izrael/USA)
Susheela Raman (Indie/VB)
Randy Brecker & AMC Trio (USA/SK)

28. 3. 
S úctou Janu Haasovi 
Vzpomínkový koncert bývalých spoluhráčů, žáků a následovníků

5. 4.
Dorůžka, Vermelho, Novotný Trio (CZ)
Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio (FR/CZ)

13. 4.
Veronika Harcsa (HU)
Libor Šmoldas Quartet & Bobby Watson (CZ/USA)

Další informace najdete na stránkách festivalu 
www.jazzinec.cz



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

YOU CAN DANCE!
(TANEČNÍ SOUBOR PRO VEŘEJNOST)

Pořádá občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov. Náplní 
devadesátiminutových lekcí je připravit tělo prostřednictvím zvolených 
tanečních technik na kultivovaný taneční pohyb, který přinese vnitřní 
uspokojení tím, že rozvíjí jak fyzickou zdatnost, tak i kreativitu a oso-
bitý potenciál každé tanečnice. 
LEKCE ZAČÍNAJÍ ve čtvrtek 16. února v 18:30 hodin a pokračují každý 
čtvrtek (kromě prázdnin) ve stejném čase do 3. května 2012 v novém 
tanečním sále v budově ZUŠ Trutnov ve Školní ulici.
Taneční soubor je určen pro všechny bez rozdílu věku. Cílem je rozší-
řit taneční umění do řad veřejnosti, nabídnout zajímavou alternativu 
těm, kdo si chtějí udržet kondici, ale od pohybu očekávají něco víc než 
jen propocené tričko. Naše krédo je: TANČIT MŮŽE OPRAVDU KAŽ-
DÝ, kdo jen trochu chce. V deseti lekcích se budeme připravovat na 
představení a jeho prezentaci při velké oslavě MEZINÁRODNÍHO DNE 
TANCE ve společenském centru UFFO.
Tréninky povedou lektorky Mgr. Blanka Matysková, Bc. Kateřina Tala-
vašková, DiS., a Jana Michaličková. Oblékněte se pohodlně, tančíme 
bez obuvi (doporučujeme teplé neklouzavé ponožky). Cena celého 
bloku je 650 Kč. Jednotlivá lekce 80 Kč - doporučujeme však kvůli ná-
vaznosti absolvovat posloupně všechny tréninky.
Přihlásit se můžete e-mailem: matyskovab@seznam.cz do 10. února 2012.
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NÁRODNÍ PARKY USA

Z Denveru přes Rocky Mountains, Arches, Zion, Bryce, Monument 
Valley, Antelope Canyon do Grand Canyon. Letmou vzpomínkou 
na cestu zve k návštěvě pořadu jeho autor Ing. Radko Chadima:
„Po příletu do Denveru (stát Colorado) navštívíme uvedené národ-
ní parky severozápadu USA. Ve Skalistých horách jsme po sněhové 
vánici museli čekat na rolbu, abychom si již další den užívali tep-
la a modré oblohy státu Utah. Nádhera barev Antilopího kaňonu 
navštíveného v době, kdy Slunce stojí v nadhlavníku, je něco, co 
není k vidění nikde jinde na Zemi. Bizarní pískovcové útvary Bryce 
kaňonu či oblouky a mosty Arches umocněné ještě indiánskou re-
zervací Monument Valley - to je opravdu zážitek, na který budete 
ještě dlouho vzpomínat. V Arizoně bylo až 40 °C, takže Grand ka-
ňon - sestup a výstup během jediného dne - to také nebyla zrovna 
snadná záležitost …“
pondělí 13. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 1.

ANDORRA, KORSIKA, PYRENEJE

Prostřednictvím vyprávění a diapozitivů navštívíme spolu s Paed-
Dr. Liborem Turkem (www.prednaska.kvalitne.cz) zajímavé desti-
nace na jihu Evropy. V první části zajedeme stopem do Pyrenejí, 
kde budeme v liduprázdných oblastech obdivovat krásu těchto 
velehor. Navštívíme také knížectví Andorra, sevřené v údolí řeky 
Valira. V druhé části zavítáme na tři týdny na Korsiku, kterou 
projedeme na kole. Vysoké hory, nádherné pobřeží, korkovní-
kové háje, osvěžující tůně spolu s krásnými městy a bohatou 
historií řadí tento ostrov k nejatraktivnějším místům v Evropě. 
Třetí částí je Sicílie. Je to takový malý světadíl uprostřed Stře-
dozemního moře. Prohlédneme si přírodní i historické skvos-
ty - poutní kostel Tyndaris, Segestu i Agrigento, národní park 
Zingaro i Etnu, na kterou budeme stoupat a sledovat erupce. 
Pro někoho může být připravený program osvěžením vzpomínek 
na vlastní cestu, pro někoho inspirace k cestě budoucí.
pondělí 27. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 23. 1. 

Z NABÍDKY POŘADŮ SCT NA BŘEZEN 2012

1. 3.  SLOVOSLEĎ
 Performance Petra Nikla a Ondřeje Smeykala
 Vstupné 130 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 1. 

4. 3.  KABINET LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ
 Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
 Představení pro děti od 8 let
 Vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní). Předprodej vstu-

penek od 6. 2.

5. 3. KDE SE ZLOBÍ SOPKY A TELÍ LEDOVCE
 Alena a Jiří Márovi - cestopisný večer 
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 2.

7. 3. ANN KIRSCHNER: SALIN DAR
 Křest knihy

8. 3. SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA 
 VE 120 MINUTÁCH
 Činoherní divadlo A (Divadlo v Dlouhé, Praha)
 Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 2.

11. 3. VELBLOUD, RYBA, SLEPICE
 Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
 Představení pro děti od 4 let 
 Vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní). Předprodej vstu-

penek od 6. 2.

18. 3. SMRŤAČKY
 Akce pro děti - tvůrčí dílna 
 Vstupné 25 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 2.

19. 3. BEZ ZEMĚ
 Divadelní delikatesy (Décalages - Divadlo v pohybu)
 Vstupné 300, 275, 250 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 2.

20. 3. GOTTLAND
 Činoherní divadlo B (Švandovo divadlo na Smíchově, 

Praha)
 Vstupné 360, 335, 310 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 2.

21. 3. TŘIKRÁT JE ČLOVĚK
 Divadlo a hudba (Hradišťan - hudební i taneční soubor) 
 Vstupné 365, 340, 315 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 2.

25. 3. VYNÁŠENÍ SMRTKY
 Vítání jara

26. 3. ČILE PO CHILE
 Kateřina a Miloš Motani - cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 2.

29. 3. NO NAME TOUR 2012
 Koncert k stání
 Vstupné v předprodeji 330 Kč. Předprodej vstupenek 

od 2. 1. 

30. 3. MUSICA DOLCE VITA
 Koncert v rámci cyklu Komorní večery
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 2.

31. 3. WEST SIDE STORY
 Divadlo a hudba (Městské divadlo Brno) 
 Vstupné 370, 345, 320 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 2.
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

DIVADLA

Únor nabídne další představení v rámci divadelního před-
platného - po jednom představení v obou činoherních skupi-
nách a v rámci Divadelních delikates dvě představení (termí-
nový přesun z ledna). 
Pouze předplatitelé skupiny Divadlo a hudba si bohužel mu-
sejí počkat na své představení až do dalšího měsíce - muzikál 
West Side Story se nemůže v únoru uskutečnit z důvodu za-
hraničního výjezdu, v Trutnově ho tedy uvidíte až 31. března.

NoD QUIJOTE

DIVADELNÍ DELIKATESY
Inscenace je inspirovaná Cervantesovým Donem Quijotem 
a životem grafika Bohuslava Reynka. Projekt na pomezí po-
hybového divadla, činohry, výtvarné a hudební performance. 
Hýří originálními nápady, improvizacemi, rozličnými extem-
pore. Nekončící cesta krajinou fantazie.
Inscenace získala i dvě nominace: nominaci na novou Cenu 
Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci s původním textem 
a nominaci na Cenu Alfreda Radoka za originální hudbu, 
o kterou se kromě Pavla Fajta zasluhuje i Joe Karafiát z The 
Plastic People of the Universe, zpívající Lucie Trmíková, David 
Prachař hrající na saxofon a v neposlední řadě i železný kůň!
Uvádí Studio Damúza Praha. 
Dramatizace Egon Tobiáš, 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.

RAIN MAN

ČINOHERNÍ DIVADLO A/
Divadelní adaptace filmu, komediální drama o setkávání 
se sebou samým. Charlie je prototypem nezodpovědného 
floutka hrajícího se životem „vabank“. Nechybí mu nic - kro-
mě zdravé pokory a upřímně projeveného citu. Svého autis-
tického bratra Raymonda, o jehož existenci neměl ponětí, 
unese z psychiatrické léčebny v domnění, že získá dědictví po 
otci. Složité soužití obou bratrů plné nečekaných komplikací, 
ale také komických i dojemných situací nakonec oba bratry 
nečekaně sblíží.
Tento příběh je známý zejména z oscarového filmu nato-
čeného v roce 1988. Skvělá divadelní adaptace britského 
scénáristy Dana Gordona měla premiéru v Londýně v září 
2008 a byla nadšeně přijata. Hra vyvolala značný zájem v 
divadlech po celém světě, nicméně podmínky společnosti 
MGM on Stage byly natolik přísné, že se teprve druhé uve-
dení této divadelní adaptace na světě konalo právě v Diva-
dle pod Palmovkou.
V režii Petra Kracika hrají: Jan Konečný (Charlie Babbitt), 
Radek Valenta (Raymond Babbitt), Marta Ondráčková j.h./
Anna Schmidtmajerová j.h., Miloš Kopečný, Hana Seidlová, 
René Přibil.
středa 8. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A/  
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 310 Kč ** předprodej 
vstupenek od 9. 1. 

DIVADELNÍ DELIKATESY
Nudíte se? Nechte si vynadat v divadle ... Máte pocit, že už 
jste všechno viděli? Unavuje vás znovu a znovu sledovat ty stej-
né příběhy? Napodobeniny reality vás neuspokojují? Tragické 
konce vás nechávají chladnými? Nemáte potěšení ze hry? Bo-
jíte se prázdnoty? Cítíte se neobjeveni? Ztratili jste schopnost 
nechat se unášet sny? Pochybujete? Jste připraveni - přijďte si 
nechat vyspílat!
Peter Handke svým textem Spílání publiku, poprvé uvedeným 
v režii C. Peymanna ve Frankfurtu nad Mohanem 8. 6. 1966, 
způsobil jeden z největších skandálů evropského divadla. Jeho 
„mluvená komedie“ ovšem není samoúčelnou provokací. Cí-
lem není samotné spílání, respektive velkolepý verbální útok, 
kterým hra vrcholí, nýbrž zkoumání funkce divadla ve společ-
nosti, pro kterou vzniká. Handke vyzývá k otevřené konfron-
taci a přímé účasti každého, komu už jen nestačí z bezpečné 
vzdálenosti pasivně přijímat zážitky z druhé ruky.
Uvádí Divadlo Komedie, Praha. Scéna a režie: Dušan D. Pařízek. 
Hrají: Martin Finger, Stanislav Majer, Gabriela Míčová, Martin 
Pechlát.
úterý 21. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy  
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 300, 275, 250 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 1.

DEALER´S CHOICE

ČINOHERNÍ DIVADLO B/
Komedie, v níž rozhodne ten, kdo rozdává ... Zaměstnanci jed-
né londýnské restaurace se každou neděli setkávají v suteré-
nu podniku k partičce pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný 
muž, jak se záhy ukáže - profesionální hráč. Majitel restaurace 
jej pozve k hracímu stolu. Rozehrává se napínavá partie, v níž 
zdaleka nejde jen o karty.
Prvotina autora Patricka Marbera, který je u nás známý mimo 
jiné svými hrami Na dotek nebo Howard Katz. Inscenace v režii 
autora byla v roce 1995 oceněna prestižní britskou divadelní 
cenou jako komedie roku. V inscenaci Dejvického divadla pak 
odborná kritika oceňuje zejména jedinečnou souhru všech ak-
térů, jejich empatii, razanci, vzájemnou inspirativnost a hlavně 
komediálnost, jíž jsou všichni prodchnuti.
V režii Jiřího Pokorného hrají: David Novotný, Václav Neužil, 
Hynek Čermák, Martin Myšička, Jaroslav Plesl a Ivan Trojan.
úterý 14. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B/  
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 360, 335, 310 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 1. 

SPÍLÁNÍ PUBLIKU 

Foto: Kamila Polívková
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LATINO PARTY

Akce pro všechny příznivce (bez rozdílu věku) latinskoamerických 
rytmů a dobrého pití. Návštěvníci společenského centra UFFO bu-
dou moci nejen poslouchat kvalitní živé kapely, ale samozřejmě 
také tancovat. Kdo se bude chtít zdokonalit v sambě, bude mít je-
dinečnou 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 re-
pertoáru jsou skladby převzaté (např. Buena Vista Social Club, Ce-
saria Evora, Gipsy Kings) i vlastní. 
MARADONA JAZZ (CZ)
Sdružení pražských muzikantů: Hraboš (Našrot), Jaroslav Stuchlý 
(Michael´s Uncle) & DJ Baltazar. Humorná, srandovní, pohodová, 
to jsou latino vystoupení této party.
MARIACHI AZTECA DE PRAGA (Mexiko/Bolívie)
Skupina složená z hudebníků původem z Latinské Ameriky, která au-
tentickým způsobem interpretuje hudbu mexických Mariachi. V re-
pertoáru skupiny najdete světoznámé hity (Cucurucucu, La Paloma, 
Cucaracha), ale i náročnější instrumentální kompozice.
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.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Hosté: Eva Holubová, Jan Budař

Zábavný pořad, kterým provází moderátor Václav Kosík, který si ten-
tokrát pozval Evu Holubovou a Jana Budaře. Prostor dostanou také 
diváci, kteří mohou protagonistům pořadu položit dotazy.
Eva Holubová patří mezi nejpopulárnější české herečky. Její úspěš-
nost na filmovém plátně lze dokumentovat také oceněními. Dostala 
Českého lva za vedlejší roli ve filmu Ene Bene (2000). Za svou roli 
v komedii Účastníci zájezdu (2006) získala cenu za hlavní ženský he-
recký výkon na festivalu Tribeca v New Yorku.
Jan Budař je český herec, režisér, hudebník a scenárista. Je znám 
především pro své role ve filmech Nuda v Brně, Vratné lahve, Ho-
rem pádem či Václav. Byl čtyřikrát oceněn Českým lvem. Kromě své 
herecké činnosti hraje na několik hudebních nástrojů, zpívá a sklá-
dá své vlastní originální písně. Je frontmanem kapely Eliščin band.
čtvrtek 23. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 280 Kč (přízemí), 260 Kč (balkón) **  
předprodej vstupenek od 23. 1. 

SLOVOSLEĎ
Petr Nikl - slovo, Ondřej Smeykal - zvuk

Cílem tohoto setkání dvou protagonistů živé improvizace je spo-
lečné sdílení imaginativní krajiny, tvořené zvukem australského 
didgeridoo a lidského hlasu. Po řadě technologicky a formálně 
komplikovaných projektech přišla přirozená výzva obklopit se jed-
noduchostí a vstoupit do interakce co nejpřímějším způsobem.
Petr Nikl známý jako performer svým zcela „komplexním crosso-
verem“ všech představitelných žánrů - od operety přes balet po 
alchymii - se tentokrát pokusí zcela oddat slovu. Výtvarník, hu-
debník, autor mnoha básní a hudebních textů tak otevírá novou 
kapitolu setkání, které tentokrát nevychází z paradoxu a gagu 
propletení tvůrčích forem, ale z prosté intimity slova, podmaněné 
zvukem didgeridoo Ondřeje Smeykala.
čtvrtek 1. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 130 Kč ** předprodej vstupenek od 30. 1.

EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR

Projekt EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR připravuje společnost Sym-
posion 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: umě-
ní těla i ducha - kalokaghatie. 
Projekt je připravován jako multimediální, je tvořen z klasic-
kých disciplín, jako jsou kresby, obrazy a plastiky, ale bude 
mít zároveň vzdělávací funkci, kterou bude představovat his-
torická část tvořená texty, fotografiemi, DVD a přednáškami. 
Vystavují: Ivan Komárek, Jiří Sozanský, David Vávra, Paulina 
Skavova, Charbel Ackermann, Olga Sozanská.
do 28. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma

SEDMIKRÁSKA 
Divadelní scéna pro děti

JAK TOBIÁŠEK A KLÁRKA NAŠLI KAMARÁDA
Představení pro děti od 4 let v podání Buranteatru. Příběh vy-
práví o chlapečkovi Tobiášovi, jenž putuje za pokladem podle 
šifry, kterou jej naučil jeho děda. Na své cestě je doprovázen 
jedinou kamarádkou - mouchou Bzučandou. Potkává různá 
zvířátka a holčičku Klárku, která mu pomůže vyřešit nejen 
jeho problém s čísly. Může však Tobiášek najít poklad, když 
má jenom dvě ruce? Co když to děda popletl? Povede se mu 
šifru rozšifrovat? A co to ten poklad vlastně je? A ještě k tomu 
všemu je tam medvěd! 
neděle 5. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) ** 
předprodej vstupenek od 2. 1.

MASOPUSTNÍ POHÁDKA
Představení pro děti od 2 do 4 let Divadla Kapsa. V pohád-
kové zahrádce pod lesem je zima. Vše je schováno pod bí-
lou sněhovou peřinkou. Ale kde se tu vzaly stopy ve sněhu? 
A komu patří? Tak to vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A do-
konce kos Boss přiletí na obhlídku. Oba se schovají za plůtek. 
Nejprve je vystraší stará babka, pak dědek a nakonec koza. 
Že by snad chtěl někdo na zahrádce škodit? Ale ne, to jen za-
hrádkou právě prošel masopustní průvod maškar. Přijďte na 
pohádku a třeba se svezete i vláčkem Chytráčkem. 
neděle 26. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
15:30 a 16:30 hodin ** vstupné 30 Kč (děti 2 - 4 roky), 50 Kč 
(ostatní) ** předprodej vstupenek od 23. 1. 

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE ...

Zábavné odpoledne pro děti, které si chtějí vyzkoušet různá 
řemesla. Zjistit, jaké to je být třeba pekařem, zahradnicí či 
zedníkem ... Každé řemeslo, když se dělá s láskou a pocti-
vostí, je krásné. Děti si vyzkouší na lehkých úkolech napří-
klad pletení housek, šití bot a další drobné úkoly, za jejichž 
splnění získají malou odměnu. Během odpoledne bude děti 
bavit i skupina Vosa, která si připravila v duchu řemesel svůj 
hudebně taneční pořad.
neděle 19. 2. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
15:30 hodin ** vstupné 30 Kč (děti), 50 Kč (ostatní) **  
předprodej vstupenek od 16. 1.



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. 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

2. čtvrtek  ČERNÁ VENUŠE                                         ART film - pro náročnější diváky

 Francouzské historické drama. Píše se rok 1815 a anatom 
Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské lékařské 
akademii vymodelované tělo africké ženy Saartjie Baartma-
nové ... Režie: Abdellatif Kechiche. Hrají: Y. Torrés, A. Jacobs, 
O. Gourmet, M. Gionti, F. Marthouret a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	159	minut	**	
	 vstupné	60	Kč

3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
4. sobota  Americký rodinný animovaný film. V dalším setkání 
5. neděle s hudebně naladěnými zvířátky se tentokrát vypravíme společně 

s nimi a s jejich kamarádem, skladatelem Davem, na výlet 
luxusní zaoceánskou lodí. Dočkáme se nejen známých songů 
v netradičním provedení, ale také ztroskotání na odlehlém 
ostrově. Režie: Mike Mitchell.

 Pouze od 17:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 mluveno	česky	**	87	minut	**	vstupné	70	Kč

6. pondělí   MOJE KRÁSNÁ UČITELKA        
7. úterý  Americká romantická komedie. Tom Hanks se coby režisér 

i herec představí v hořké komedii o muži v nejlepších letech, 
který kvůli hospodářské krizi ztratí zaměstnání. Dále hrají: 

 J. Roberts, S. Mahoney a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	98	minut	**	
	 vstupné	80	Kč

8. středa  BROUČCI - A BYLA ZIMA
  Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 

Zvířátka a Petrovští, Krtek o Vánocích, Broučci - Byl podzim, 
 Jak křeček snědl dědu Mráze, Broučci - Loučení.
 Pouze od 10:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 70	minut	**	vstupné	25	Kč

9. čtvrtek  MILOVANÍ                                                     ART film - pro náročnější diváky

  Francouzsko-britské melodrama. Z Paříže 60. let do součas-
ného Londýna. Madeleine se svou dcerou proplouvají tanečním 
krokem skrze životy mužů, které milují. Ale láska může povzná-
šet i bolet, umí být radostná i hořká. Režie: Christophe Honoré. 
Hrají: C. Deneuve, L. Sagnier, Ch. Mastroianni, L. Garrel, 

 M. Forman a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	139	minut	**	
	 vstupné	60	Kč

10. pátek ŠMOULOVÉ
11. sobota Americká animovaná komedie. Šmoulové se budou
12. neděle muset vypořádat nejen sami se sebou, ale hlavně s čarodějem 

Gargamelem. Ten naše staré známé vyžene z jejich vesnice a oni 
se ocitnou v naší současnosti. Uvádíme v repríze. 

 Režie: Raja Gosnell.
 Pouze od 17:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 mluveno	česky	**	102	minut	**	vstupné	70	Kč

15. středa BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE   
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Zasa-

dil dědek řepu, Madlenka a komedianti, Broučkův smutný návrat, 
Krtek a lízátko, S Broučkem je zle, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Do nebíčka, do peklíčka, O Mikešovi - Tajemný kocourek.

 Pouze od 10:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 64	minut	**	vstupné	25	Kč

16. čtvrtek  PŮLNOC V PAŘÍŽI                                     ART film - pro náročnější diváky

 Americká romantická komedie. V novém filmu Woodyho 
Allena mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí 
s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který 
miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Uvádíme 
v repríze. Hrají: O. Wilson, R. McAdams, M. Cotillard, K. Fuller, 
C. Bruni a další.

 Mládeži	do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	100	minut	**	
	 vstupné	80	Kč

17. pátek BASTARDI 2
18. sobota  České drama. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího
19. neděle bastarda Michala Dostála. Jeho otec a dědeček jsou přesvědče-

ni, že za vraždami všech tří žáků stál učitel Majer, a tak ho za-
čnou psychicky deptat. Na jeho osobu se zaměřuje též policejní 
vyšetřovatel Karas. Uvádíme v repríze. Režie: Jan Lengyel. Hrají: 
T. Magnusek, J. Šťastný, J. Krampol a další.

 Mládeži	přístupno	**	95	minut	**	vstupné	70	Kč

20. pondělí SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL    
21. úterý Český rodinný film. Dcera „dívky na koštěti“, malá Saxánka, 

se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kou-
zelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, 
šotků a morkolabů. Uvádíme v repríze. Režie: Václav Vorlíček. 
Hrají: P. Černocká, J. Hrušínský, H. Nováčková, J. Bohdalová, 
P. Nárožný a další.

 Pouze od 17:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 90	minut	**	vstupné	75	Kč

22. středa BROUČCI - BROUČKOVY TAJNOSTI   
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 

Smolíček, A měli se rádi, Velká rodina, Broučkovy tajnosti, 
 Krtek ve městě, Co vyprávěl strýček Malinovský.
 Pouze od 10:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 69	minut	**	vstupné	25	Kč

23. čtvrtek ALOIS NEBEL                                        ART film - pro náročnější diváky

 České drama. Unikátní černobílý český animovaný snímek. 
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici 
Bílý Potok v Jeseníkách, kde titulní hrdina slouží jako výpravčí. 
Uvádíme v repríze. Režie: Tomáš Luňák. Hrají: M. Krobot, 

 K. Roden, O. Malý aj.
 Mládeži	přístupno	**	87	minut	**	vstupné	70	Kč

24. pátek AMERIČAN
25. sobota  Americký thriller. Film o vrahu Jackovi, který se skrývá v Itálii
26. neděle před svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí 

se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou. 
Režie: Anton Corbijn. Hrají: G. Clooney, I. Björklund, L. Hjelm, 

 J. Leysen a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	102	minut	**	vstupné	80	Kč

29. středa BROUČKOVA RODINA I.
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Krá-

lovna koloběžka, Broučci z roští, Mikeš hrdina, Cvrček a slepice, 
Krtek a buldozer, Janínek v mlze, Broučci a berušky se hněvají, 
Krtek a raketa, Broučci staví dům.

 Pouze od 10:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	
	 64	minut	**	vstupné	25	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) 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 2012

8


