ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PROSINCI 2012
neděle 2. 12.

pondělí 3. 12.

VÁNOČNÍ STROM 2012
Drobný stánkový prodej 14:30 - 17:30 hodin,
program 15:00 - 16:45 hodin, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu cca v 16:45 hodin
Pořadatel: město Trutnov a SCT
Krakonošovo náměstí
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Předvánoční odpoledne s programem
Pořadatel: SCT a Český červený kříž
Národní dům ** 14:30 hodin

pondělí 10. 12. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 - 11:00 hodin
pondělí 10. 12. KŘEST KNIHY „DĚTI NIKOHO“
Autorka Hana Hindráková
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
středa 12. 12.

NEPÁL
Ctibor Košťál a jeho hosté - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

středa 12. 12.

úterý 4. 12.

MIKULÁŠOVINY
Zábavné odpoledne pro děti
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
17:00 hodin

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Pořadatel: Krkonošský deník a SCT
před společenským centrem UFFO ** 18:00 hodin

čtvrtek 13. 12. KRKONOŠE OČIMA LITERÁTŮ
Přednáška Jaroslavy Čapkové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

středa 5. 12.

HODINY JDOU POZPÁTKU
Divadlo a hudba: Divadlo SEMAFOR, Praha
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin

čtvrtek 6. 12.

U KANÓNU STÁL
Představení Divadla Drak Hradec Králové
pro 6. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 13. 12. CHOREA CORCONTICA
Smíšený pěvecký sbor zve na tradiční Vánoční
koncert. Spoluúčinkují: žáci ZUŠ A. M. BUXTON,
Úpice.
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

čtvrtek 6. 12.

JAK VONÍ ADVENT
Akce pro nejstarší čtenáře
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

čtvrtek 6. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **
15:30 - 19:30 hodin

pondělí 3. 12.

čtvrtek 6. 12.

čtvrtek 6. 12.

neděle 9. 12.
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KANTOŘI
Adventní koncert folkové skupiny
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 18:00 hodin
AFRICKÁ KRÁLOVNA
Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin
KRÁLOVSTVÍ
Rodinné UFFOkousky:
Divadlo ANIČKA A LETADÝLKO
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 a 17:30 hodin

pátek 14. 12.

ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ
14:00 hodin vystoupení ZUŠ Trutnov
15:00 hodin koncert Krakonošky
Pořadatel: SCT
před společenským centrem UFFO

neděle 16. 12. ANDĚLÍČEK TONÍČEK
Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:00 a 17:00 hodin
pondělí 17. 12. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Vánoční koncert
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
úterý 18. 12.

PETR PAN A VANDA
aneb Putování do Země Nezemě
Představení Divadla AHA, Praha pro 1. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:30 hodin

úterý 18. 12.

ČAS KAPRŮ, VÁNOČEK A KOLED
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

středa 19. 12.

VYSTOUPENÍ TRUBAČŮ LESNICKÉ ŠKOLY
Pořadatel: Česká lesnická akademie Trutnov střední škola a vyšší odborná škola
Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin

do 31. 12.

LUBOŠ ZVIČINA: OBRAZY VE FRAKTÁLECH
Krkonošský malíř, grafik, autor animovaných
výtvarných filmů vystavuje své PC grafiky
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 27. 1.

KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ …
430 let trutnovského pivovaru (1582 - 2012)
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve
spolupráci s pivovarem KRAKONOŠ, spol. s r.o.,
a Petrem Píchou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

čtvrtek 20. 12. VÁNOČNÍ OBYČEJE A ZVYKY
Bc. Michaela Konečná představí formou
workshopu předvánoční a vánoční tradice a zvyky
Podkrkonoší
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

do 30. 1.

FRANTIŠEK J. KALENSKÝ: KDYŽ PROMLUVÍ MÚZY
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

do 31. 3.

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

pátek 21. 12.

7. 12. - 17. 2.

JAROSLAV CITA: OD VTIPU K VEČERNÍČKU
Výstava výtvarných prací
Vernisáž 6. 12. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

středa 19. 12.

EVŽEN ONĚGIN
Činoherní divadlo B:
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin

čtvrtek 20. 12. DĚVČÁTKO SE SIRKAMI
Představení Divadla Drak Hradec Králové pro MŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin

TRUTNOV SOBĚ
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Nejznámější skladba českých Vánoc v provedení
hudebníků a zpěváků z Trutnova a okolí
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin

sobota 22. 12. KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
neděle 23. 12. Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin
úterý 25. 12.

H-KVINTET A JEHO HOSTÉ
Vánoční koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
17:00 hodin

19. 12. - 22. 1. ROMAN FRANTA: ...CO NÁM ZBÝVÁ...
Vernisáž 18. 12. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
sobota 1. 12.

STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU
Budeme zdobit perníčky, vyrábět drátované
ozdoby, ozdoby z pedigu či slámy, svíčky a ozdoby
z vosku, korálkové zdobení svícnů, vánoční hvězdy
z korálků, háčkované vánoční ozdoby, keramické
jmenovky k dárkům, vánoční přání z ručního
papíru, netradiční ozdoby, pedigové zvonečky.
Zveme dospělé i děti ke společné tvorbě.
13:30 hodin ** vstupné 70 Kč, děti 50 Kč (zdarma
dvě dílničky, možnost dokoupit si groše)

pátek 7. 12.

PLETENÍ Z PEDIGU
Vyrobíte si zvonečky z pedigu, naučíte se základy
pletení a uzavírky hotového díla. Možnost
vyrábět jiné výrobky: tác na kávu, květník apod.
Lektorka: Anna Talábová.
16:00 hodin (délka kurzu 3 hodiny) **
cena: 250 Kč (včetně materiálu a pomůcek)

čtvrtek 27. 12. BÍNA & URBANEC
Jazzinec 2012
Tradiční vánoční kytariáda
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Pod Hradem ** 19:00 hodin
pondělí 31. 12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a SCT
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin

VÝSTAVY
do 11. 12.

IVANA ŠTENCLOVÁ: INTENZIVNĚ
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

do 31. 12.

EVA KEŠNEROVÁ: KOUZLO NECHTĚNÉHO
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 12.
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JAN SUCHARDA: ISLAND
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu

PŘIPRAVUJE SE NA LEDEN 2013
čtvrtek 17. 1.

ETIKOTERAPIE
Přednáší MUDr. Vladimír Vogeltanz. Tato léčebná
metoda si klade za cíl zdraví ducha, duše i těla
a je pomocí pro ty, kteří hledají příčiny svých
životních obtíží a nemocí ve své duši.
Pořadatel: Klub Jóga Trutnov
Malý sál MěÚ Trutnov ** 17:00 hodin **
vstupné dobrovolné

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

NEWTON MEDIA
Od listopadu je ve studovně knihovny čtenářům k dispozici přístup
k databázi Newton Media. Ta v mediálním archivu nabízí plná znění zpráv tištěných periodik, internetu a doslovné přepisy zpravodajských a publicistických pořadů z TV a rozhlasu. Po přihlášení si
uživatelé mohou vyhledávat články na určité téma, zadat časový
rozsah vyhledávání a následně plná znění článků i daný text vytisknout.
Doufáme, že tato možnost bude přínosem nejen pro studenty, ale
i pro ostatní návštěvníky knihovny.

JAK VONÍ ADVENT
čtvrtek 6. 12. od 9:00 hodin
Adventní a vánoční období svou atmosférou odpradávna uchvacuje a okouzluje. Právem se považuje za nejkrásnější období roku.
Vyznačuje se nejen duchovním rozjímáním a radostným očekáváním svátků, ale také vypětím a shonem.
Dovolujeme si pozvat nejstarší návštěvníky naší knihovny, aby
mezi nás přišli prožít poklidné dopoledne. Předvánoční čas si zpříjemníme četbou vzpomínek známých umělců a spisovatelů, poslechneme si příběhy úsměvné i dojemné. Zpěv vánočních koled za
doprovodu kytary se při těchto setkáních stal již tradicí.
Věříme, že se nám podaří společně vytvořit dokonalou kulisu vánoční pohody a radosti.

KŘEST KNIHY „DĚTI NIKOHO“
pondělí 10. 12. od 17:00 hodin
Dovolujeme si pozvat všechny, kteří se zajímají o život v Keni
a problémy s ním spojené, aby přišli do studovny naší knihovny.
Uskuteční se zde slavnostní křest knihy „Děti nikoho“ autorky
Hany Hindrákové. Křest knihy provede starosta města Mgr. Ivan
Adamec, následovat bude beseda s autorkou.
Hana Hindráková se snaží, aby se o situaci bezprizorních keňských dětí co nejvíce vědělo i v České republice, potažmo v Evropě. I když je Keňa velmi vyhledávanou turistickou destinací,
většina návštěvníků totiž pravou tvář této země nepozná. „Jedou
na safari, pak jsou týden v hotelech. Nevědí, jak to tady funguje,“
říká Hindráková.

ČAS KAPRŮ, VÁNOČEK A KOLED
úterý 18. 12. od 16:00 hodin
V dnešní záplavě Santa Clausů, skřítků a sobů české děti pomalu zapomínají na Ježíška. Právě proto si v našem předvánočním
podvečeru budeme povídat o vánočních zvycích, které narození
Jezulátka provázejí. Připomeneme si, co je advent, jaké postavy
se k němu vážou, jak se zrodila tradice stavění betlémů a mnoho
dalšího.
Vánoční obyčeje, které budou součástí tohoto podvečera, vždy
všechny děti pobaví - především lití olova (které nahrazujeme voskem), věštírna, házení pantoflí, krájení jablíček - způsobí, že se
děti budou bavit, smát a radovat a přitom se i poučí. Ve výtvarné
části si mohou vyrobit i malý dárek pro své blízké.
Uvítáme všechny děti, i když je akce určena spíše pro děti mladšího
školního věku.
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ROSTU S KNIHOU
pondělí 10. 12. v pobočce HSM
středa 12. 12. v oddělení pro děti na Krakonošově nám.
I v prosinci bude oddělení pro děti ve středu 12. 12. od 9:00 do
11:00 hodin 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 10. 12. od 9:00 do 11:00 hodin
i v pobočce knihovny v Horním Starém Městě.

PROVOZNÍ DOBA
OD 22. 12. 2012 DO 2. 1. 2013
Oddělení pro dospělé a studovna s čítárnou
22. 12. (sobota)
8:30 - 11:30 hodin
23. - 26. 12.
zavřeno
27. - 28. 12. (čtvrtek, pátek)
8:00 - 17:00 hodin
29. 12. - 1. 1.
zavřeno
Oddělení pro děti
27. - 28. 12. (čtvrtek, pátek)

8:00 - 15:00 hodin

Pobočka Horní Staré Město
27. 12. (čtvrtek)
28. 12. (pátek)

9:00 - 11:00 a 12:00 - 17:30 hodin
12:00 - 17:30 hodin

Pobočka Poříčí
27. 12. (čtvrtek)

zavřeno

Všem našim čtenářům přejeme, aby Vánoce pro ně byly časem příjemných setkání, radostí a štěstí.

JAZZINEC 2012
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

BÍNA & URBANEC
Tradiční vánoční kytariáda

27. 12. ** 19:00 hodin ** Pod Hradem
Předprodej vstupenek: Pod Hradem
Zdeněk Bína Acoustic Project bude už třetí rok za sebou o vánočních svátcích v music restaurantu Pod Hradem. V obvyklé datum předvedou Bína a Urbanec své kytarové umění ve vlastních
skladbách, vycházejících z funkového základu ovlivněného vlivy
world music. Koncert uzavírá 14. ročník festivalu Jazzinec.

PŘEDPLATNÉ
JAZZINEC 2013
Chcete jednu vstupenku, která bude platit na všechny koncerty
festivalu Jazzinec 2013? Opět je možné zakoupit jazzincovou permanentku a zároveň si vybrat místo k sezení na akce konané ve
společenském centru UFFO. Navíc - ke každé vstupence je jako vánoční dárek i CD dle vlastního výběru. Permanentky jsou v prodeji
v Inforecepci UFFO.

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

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU
Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regionu
je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovině 13. století
a zanikl v roce 1447. Hrad Vízmburk bývá často označován jako „východočeské Pompeje“. Návštěvník výstavy se seznámí nejen s historií
hradu Vízmburk, ale bude moci zhlédnout velké množství keramických
nádob, kovových předmětů i stavebních prvků, objevených archeology
při výzkumu hradu. Výstava potrvá do 31. 3. 2013.

„KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ …“
430 LET TRUTNOVSKÉHO PIVOVARU (1582 - 2012)
Muzeum Podkrkonoší připravilo ve spolupráci s pivovarem KRAKONOŠ,
spol. s r.o., a Petrem Píchou výstavu o historii výroby piva v Trutnově,
která sahá již do středověku. Současný pivovar ovšem odvozuje svou historii od roku 1582. Na výstavě jsou k vidění dobové fotografie, reklamy,
dokumenty, lahve, etikety či sudy trutnovského pivovaru. Výstava potrvá do 27. 1. 2013.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Již 4. ročník Předvánočního odpoledne proběhne ve čtvrtek 6. 12. od
15:30 do 19:30 hodin. V rámci odpoledne předvedou tradiční výrobci vánočních ozdob ukázky rukodělných technik. Zazní také adventní
skladby v podání komorního souboru ZUŠ v Trutnově Piacere pod vedením Jany Hylské, kytarového souboru ZUŠ v Trutnově pod vedením
Martina Ličky, pěveckého sboru Gymnázia Trutnov pod vedením Vojtěcha Kábrta a na housle zahraje Lukáš Červený ze ZUŠ v Trutnově. Bližší
informace o programu na výlepových plochách. Vstup volný.

JAROSLAV CITA: OD VTIPU K VEČERNÍČKU
Výstava představí tvorbu Jaroslava City, známého výtvarníka a humoristy,
který je znám veřejnosti jako autor mnoha kreslených večerníčků, obrázkových knížek i jako humorista, jehož nezaměnitelné kreslené vtipy byly
zveřejněny na stránkách mnoha novin a časopisů. Vernisáž se koná ve
čtvrtek 6. 12. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 17. 2.

ADVENTNÍ KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY KANTOŘI
Populární folková skupina Kantoři představí publiku v rámci adventního koncertu lidové písně ve vlastní úpravě. Začátek koncertu ve čtvrtek
6. 12. v 18:00 hodin. Vstup volný.

KRKONOŠE OČIMA LITERÁTŮ
Naše nejvyšší hory přitahovaly odedávna pozornost umělců. Platí to
v nemenší míře i o spisovatelích a básnících, především 19. a 20. století.
Přednášející Jaroslava Čapková přiblíží pohled na Krkonoše tak, jak se
dochoval ve vybraných dílech německých i českých autorů tohoto období. Nebude chybět ani reflexe Krkonoš v díle trutnovského rodáka
Uffo Horna. Přednáška se koná ve čtvrtek 13. 12. v 17:00 hodin. Vstup
volný.

VÁNOČNÍ OBYČEJE A ZVYKY
Muzejní pracovnice Bc. Michaela Konečná představí formou workshopu předvánoční a vánoční tradice a zvyky Podkrkonoší, jakými jsou
např. lití olova, rozkrajování jablka, zlaté prasátko, pověry u štědrovečerního stolu, zvyky pro svobodné a nezadané dívky a další. Přijďte
a vezměte s sebou i své děti! Akce se koná ve čtvrtek 20. 12. v 17:00
hodin. Vstup volný.

4

VÁNOČNÍ STROM 2012
První adventní neděle v Trutnově přináší už tradičně možnost
strávit pohodové odpoledne na Krakonošově náměstí a stát se
svědky slavnostního rozsvícení velkého vánočního stromu. Je
to také příležitost pro klidné zastavení v uspěchaném předvánočním čase a pro setkání s přáteli. Adventní neděle je rovněž
dnem rozsvícení prvních adventních světýlek. Můžete si tedy
s sebou vzít svíčku v kalíšku, pokud i vy ji chcete rozsvítit pro
pohodu a porozumění v našem městě.
V rámci letošní akce bude probíhat prodej ve stáncích od 14:30
do 17:30 hodin. V nabídce stánků určitě najdete občerstvení
(něco na hlad, něco na chuť, něco na žízeň, něco pro zahřátí),
adventní či vánoční drobné zboží - např. adventní věnce a aranže, jmelí, svíčky, slaměné ozdoby, přírodní mýdla, výrobky z pedigu, košíky, dekorace ...
Program akce, který začne v 15:00 hodin, nabídne:
* představení Dřevěného divadla „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb Cesta
do Betléma“
* vystoupení cimbálové muziky ZÁDRUHA
Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v 16:45 hodin.
neděle 2. 12. ** Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

MIKULÁŠOVINY
Setkání s Mikulášem, krásnými a milými anděly a strašidelnými čerty. To jsou Mikulášoviny, tradiční a velmi oblíbená
akce pro děti. Ty se mohou těšit na drobný dárek a na novou
show Divadla Mazec, které v Trutnově vždy mělo velký úspěch
u dětí i rodičů. Pořad Blue GiGi je plný písniček a soutěží.
Doporučujeme zajistit si včas vstupenky v předprodeji.
úterý 4. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
17:00 hodin ** vstupné: děti 35 Kč + poukaz na dárek 20 Kč,
ostatní 70 Kč ** předprodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO
od 5. 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 3., 10., 17. (výjimečně - dle
kapacity plakátovacích ploch - čtvrtky 6., 13., 20.).
* První termín výlepu v novém roce bude čtvrtek 3. 1. 2013.
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 20. 12., prvním provozním dnem v novém roce bude čtvrtek 3. 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 22. 12. bude Inforecepce otevřena jako obvykle.
24. - 26. 12. zavřeno
27. - 29. 12. 9:00 - 16:30 hodin
31. 12. a 1. 1. zavřeno
Od 2. 1. bude Inforecepce opět otevřena jako obvykle.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
HODINY JDOU POZPÁTKU

EVŽEN ONĚGIN

Divadlo a hudba: Divadlo SEMAFOR, Praha

Činoherní divadlo B: Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Swingový muzikálek, jehož děj se odehrává v roce 1938 v nočním
podniku Honolulu. A to byla doba swingu. Nejde však o prezentaci hudebně-vědného večera, nýbrž o zábavnou komedii, a proto bude rozpětí swingu stylově trochu širší - bude to swing třicátých a čtyřicátých let.
Libreto, hudba, texty písní, návrhy kostýmů a loutek a režie: Jiří
Suchý. Hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Michal Stejskal, Olina
Patková, Jiří Štědroň, Lucie Černíková/Barbora Smejkalová, Ivana Korolová, Karolina Gudasová. Hraje Orchestr divadla Semafor
pod vedením Jiřího Svobody - piano, Jiří Hájek - bicí, Pavel Greifoner - kontrabas, Vladimír Vandrovec/František Prokop - akustická kytara a banjo, David Vrobel - saxofon a klarinet, Miroslav
Hloucal/Julius Baroš - trubka, Magdalena Jedličková - trombon.
středa 5. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 11.

Původní dramatizace jednoho z nejslavnějších milostných příběhů všech dob. Evžen Oněgin, znuděný petrohradský dandy,
opouští jednotvárný společenský život velkoměsta a stěhuje se
na venkov. Jeho jedinou společností je zde básník Lenský. Ve venkovském sídle poznává Oněgin ušlechtilou Taťánu, vzbudí v ní
lásku, sám ji však neopětuje. Lehkomyslně podnítí žárlivost přítele Lenského a v souboji ho zabije. Otřesen touto tragédií odchází
do ciziny, jenomže ani tam nenajde klid. Když se pak po letech
vrací, setká se s Taťánou provdanou za staršího generála. Tentokrát se do ní vášnivě zamiluje, Taťána ho ale odmítne. Oněgin tak
ztrácí poslední naději, že konečně najde smysl života …
Režisér Jan Mikulášek obdržel za režii této inscenace Cenu Českého literárního fondu. Inscenace se umístila na prvním místě v Divácké anketě Bezruč sobě 2008.
Režie: Jan Mikulášek. Hrají: Tomáš Dastlík, Lukáš Melník, Tereza
Vilišová, Sylvie Krupanská, Kateřina Krejčí, Dušan Urban, Tomáš
Krejčí/Michal Sedláček, Přemysl Bureš.
středa 19. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B - vstup
na abonentky, ostatní - vstupné 330, 300, 270 Kč ** předprodej
vstupenek od 19. 11.

AFRICKÁ KRÁLOVNA
Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha

IVANA ŠTENCLOVÁ: INTENZIVNĚ
Do 11. 12. můžete v Galerii UFFO zhlédnout výstavu Ivany
Štenclové, která experimentuje s formou a často zpracovává netypické výtvarné materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, vypaluje laserem motivy
skrze plech ...). Malířka s nezvyklou invencí stále hledá nové cesty
a způsoby zobrazení svého klíčového tématu, jímž byly a jsou její
nejužší vztahy.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR.
do 11. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Foto: Jiří N. Jelínek

Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou
oni dva. On, ostřílený lodník, který už na své lodi Africká královna
prožil kdeco. A jediné, po čem touží, je v klidu a v závětří užívat
života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná
dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném než po
dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané
středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu
na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak
se postavit německé hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou
povinností. Přesto spolu nakonec dokážou projet nebezpečnými
peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání
i útoky komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku. Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže, se odehrává v Africe
uprostřed první světové války, baví čtenáře i diváky už řadu let,
a přesto neztrácí nic ze své působivosti.
Režie: Viktorie Čermáková. Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.
čtvrtek 6. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A - vstup
na abonentky, ostatní - vstupné 330, 300, 270 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 11.
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ROMAN FRANTA: ...CO NÁM ZBÝVÁ...
Bezmála celé desetiletí se Roman Franta (1962) - jeden z našich
současných komerčně nejúspěšnějších autorů, finalista Ceny
Jindřicha Chalupeckého, vítěz malířské Evropské soutěže SBC
Londýn - zabýval a především velmi bavil malbou veristických,
předimenzovaných, hemžících se brouků na velkoformátových
plátnech, kterou postupně dotáhl a rozvedl do různých dalších
poloh a provedení. Dnes se už autor definitivně odklonil od
popisného realistického zobrazování, opustil „broučičí cyklus“
a začal experimentovat s nečekaně rozvolněným až gestickým
rukopisem.
K výstavě v Galerii UFFO sám autor uvádí: „Výstava bude plná
detailů (věcí, zvířat, lidí, rostlin, ovoce, zeleniny) malovaných velmi zblízka. Fascinace detailem, strukturou a barvou materiálu,
komponováním částí předmětů do formátu, primární nečitelnost, zdůraznění objemu, ... Hra s obecně známými věcmi trochu
jinak.“
Vernisáž se koná v úterý 18. 12. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND, a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
19. 12. - 22. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin (24. - 26. 12. zavřeno, 27. - 29. 12. 9:00 - 16:00
hodin, 31. 12. a 1. 1. zavřeno) ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti
do 3 let zdarma

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas

NEPÁL (नेपाल)

MALÉ ADVENTNÍ TRHY
Společenské centrum UFFO bude letos opět hostit tradiční se
tkání s řemeslem a dobrými nápady. Řemeslníci se budou střídat
v prostorách sálu a foyer - 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, bižuterie, šperků i kamenů, vyšívaných ubrusů a ubrousků, výrobků z foukaného skla, ze dřeva,
z pedigu, doplňků z fima i ovčího rouna, dekorací z přírodnin.
K zakoupení budou ubrusy, prostírání, obrázky, šité kabelky, přírodní mýdla, svíčky, slaměné figury i drátování, ale také čaje,
medovina, výrobky z rakytníku. Svoji nabídku představí Knihařství U Sluníčka. Budeme rádi, přijmete-li pozvání a využijete
Malé adventní trhy pro svoji inspiraci, vyberete si dárek nebo
dekoraci, která doplní letošní sváteční náladu Vašeho domova.
čtvrtek 13. 12. - sobota 15. 12. ** UFFO - Společenské centrum
Trutnov ** otevřeno 9:00 - 18:00 hodin ** vstupné - štěstíčko za
1 Kč
Malé adventní trhy v pátek 14. 12. před společenským centrem
UFFO obohatí také program nazvaný ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ: od 14:00 hodin se můžete těšit na vystoupení ZUŠ Trutnov,
od 15:00 hodin následuje koncert Krakonošky.

Namasté.
Vážení, dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na svůj v pořadí již třetí komponovaný večer, tentokrát na téma NEPÁL.
Kromě mých vlastních snímků z tohoto ještě do nedávna malého království vklíněného mezi Tibet a Indii, které jsem spolu
s přáteli navštívil v roce 1995, uvidí diváci také některé „konfrontační“ záběry ze stejných míst pořízené mým synem v letošním roce. Aby se ale nejednalo pouze o akci otce a syna Košťálových, tak nám o tři roky staré výpravě pod sedmou nejvyšší
horu světa Dhaulágirí povypráví a své snímky představí trutnovský horolezec Josef Pepek Milfait, jenž má na svém kontě
již dvě himálajské osmitisícovky. Pevně věřím, že i unikátní filmový příspěvek vrchlabského horolezce a nestora československého alpinismu Jana Červinky všechny diváky zaujme, nejen
svojí jedinečnou historickou výpovědí.
A třeba zbude i místo na nějaké překvapení. To ale zjistíte pouze tehdy, strávíte-li nepálský večer spolu s námi.
Jen bych Vás chtěl ujistit, že možným překvapením rozhodně
nebude překonání rekordu v délce pobytu v UFFU z večera indického …
Těšíme se na Vás. Ctibor Košťál a jeho hosté.
pondělí 3. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 11.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Srdečně zveme na VÁNOČNÍ KONCERT komorního smyčcového
souboru Musica Antiqua Trutnov.
Sólisté: Kateřina Killarová (zpěv), Petra Vítková (housle), Zdeněk
Dufek (housle), Jaroslav Neubert (hoboj), Tomáš Korbel (klavír),
Barbora Kulichová (flétna), jako host vystoupí Martina Skučková
(kytara) - žákyně ZUŠ Trutnov. Soubor řídí Michaela Fiedlerová.
Program: J. G. Linek, F. X. Brixi, W. A. Mozart, J. S. Bach, J. Pachelbel, G. F. Händel, T. Korbel, J. Štrunc.
pondělí 17. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 26. 11.

TRUTNOV SOBĚ
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Nejznámější skladba českých Vánoc v provedení hudebníků
a zpěváků z Trutnova a okolí.
Sóla zpívají: Anežka Mišoňová - soprán, Ludmila Pěnčíková
- alt, Libor Kasík - tenor, Rostislav Tvrdík - bas.
Dále účinkují spojené trutnovské sbory a hudebníci z města
a okolí, účastníci projektu Trutnov sobě - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční.
Provedení řídí: Vít Mišoň.
pátek 21. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 19. 11.

H-KVINTET A JEHO HOSTÉ
Ve sváteční podvečer srdečně zveme do společenského cen
tra UFFO všechny příznivce trutnovského souboru H-KVINTET,
který připravil svůj tradiční VÁNOČNÍ KONCERT. V programu
zazní vánoční koledy ve swingové úpravě Jana Haase a další
swingové melodie.
Zpívají: Mirka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Adamová,
Jana Traspeová, Pavel Traspe, sólistka Nikola Šandorová. Hosté:
Adéla Brožková, Andrea Bartůňková, Emerich Drtina.
úterý 25. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
17:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 26. 11.
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KRÁLOVSTVÍ
Divadlo ANIČKA A LETADÝLKO
Představení pro děti od 5 let. Květinový muzikál nejen pro děti.
Pohádkový kabaret s autorskými písněmi a bleskovými převleky.
Scénář: Anna Duchaňová, Petr Pola. Režie: Anna Duchaňová.
Hrají: Anna Duchaňová, Michal Němec Jablkoň. Výprava: Radka Mizerová, Anna Duchaňová. Hudba a písničky: Michal Němec Jablkoň, Anna Duchaňová. Dramaturgie: Petr Pola.
neděle 9. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 a 17:30 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč **
předprodej vstupenek od 5. 11.

ANDĚLÍČEK TONÍČEK
Buchty a loutky
Představení pro děti od 3 let. Co všechno se může stát malému andělíčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození
Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty vysokého napětí
i letadla. A hlavně na čerta. Námět a režie: Vít Brukner. Výprava: Barbora Jakůbková. Hudba: Vít Brukner. Střídavě hrají:
Z. Bruknerová, K. Maděričová, M. Bečka, R. Beran, V. Brukner,
T. Procházka.
neděle 16. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 11.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DÁREK K VÁNOCŮM
Stalo se hezkým zvykem darovat svým blízkým k Vánocům, narozeninám či k jinému výročí místo zbytečností zážitkový poukaz nebo
vstupenku na zajímavý program. Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas proto přichází s nabídkou, kterou možná
mnozí z Vás rádi využijí jako dárek k letošním Vánocům.
V Inforecepci UFFO můžete zakoupit DÁRKOVÉ POUKÁZKY v hodnotě 200 Kč a ten, komu je darujete, si pak za ně může zakoupit
vstupenky. Uplatnit je může do konce května 2013 na představení
či pořady, které se uskuteční ve společenském centru UFFO v lednu
až červnu 2013.
Druhou možností je ulehčit těm, kdo mají být obdarováni, rozhodování, vybrat pro ně vhodný pořad či představení z následující
nabídky, zakoupit a tedy darovat jim už přímo vstupenky na konkrétní program. Vstupenky budou v předprodeji od 10. 12. 2012.
MEZI SVĚTY / IN BETWEEN WORLDS
15. 1. ** vstupné 320, 290, 260 Kč
Taneční představení Jalegado Dance Company. Uváděno v rámci
předplatného Divadelní delikatesy.
JEDLÍCI ČOKOLÁDY
16. 1. ** vstupné 330, 300, 270 Kč
Láska nebeská při zastávce v Čechách. Autor a režisér David Drábek napsal tuto hru pro své tři hradecké múzy - Pavlu Tomicovou,
Isabelu Smečkovou Bencovou a Pavlínu Štorkovou.
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Uváděno v rámci předplatného
Činoherní divadlo A.
KORESPONDENCE V+W
17. 1. ** vstupné 330, 300, 270 Kč
Strhující svědectví originality dvou výjimečných osobností - Jiřího
Voskovce a Jana Wericha. Hrají: Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Gabriela Mikulková. Národní divadlo Brno - Reduta. Uváděno v rámci
předplatného Činoherní divadlo B.
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
23. 1. ** vstupné 330, 300, 270 Kč
Neurologická komedie, která je chytrá, překvapivá, bláznivá a ve
své podstatě i smutná, protože se týká skutečných lidských příběhů. Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Uváděno v rámci předplatného Činoherní divadlo B.
DANCING DREAM
IRISH DANCE SHOW
25. 1. ** vstupné 360, 330, 300 Kč
Pohádková irská legenda v tanečním provedení. Rinceoirí - Klub
irských tanců o. s. Uváděno v rámci předplatného Divadlo a hudba.
NEDVĚDI: „SOUHVĚZDÍ JISKER“
30. 1. ** vstupné 460, 390, 380, 350, 330 Kč
Pozor - předprodej vstupenek již od 3. 12.! Koncert Františka
a Jana Nedvědových s kapelou.
LATINO PARTY
9. 2. ** vstupné 240 Kč
Živá hudba a tanec pro příznivce latinskoamerických rytmů.
LIMONÁDOVÝ JOE
aneb Koňská opera
12. 2. ** vstupné 330, 300, 270 Kč
Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých hudebních komedií,
kde správní muži pijí pouze Kolalokovu lihuprostou limonádu. Divadlo Radost, Brno. Uváděno v rámci předplatného Divadlo a hudba.
VE STANICI NELZE
20. 2. ** vstupné 300, 270, 240 Kč
Anna a sedm železničářů v taneční grotesce. Aktéři tohoto představení tančí, zpívají, milují a potkávají své osudy na 2. nástupišti. Nevyklánějte se z oken, nebezpečí zážitku! Veselé skoky - Originální pohybové divadlo. Uváděno v rámci předplatného Divadelní delikatesy.
HELENA VONDRÁČKOVÁ
21. 2. ** vstupné 590, 540, 500, 410 Kč
Koncert s Charlie Bandem.
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Z NABÍDKY POŘADŮ NA LEDEN 2013
6. 1.

PIRATO7&QUEENOFLOVE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Alfa Plzeň
Představení pro děti od 12 let
Vstupné: děti 100 Kč, ostatní 200 Kč. Předprodej
vstupenek od 3. 12.

14. 1.

VÚDU AFRIKA
Tomáš Kubeš - cestopisný večer
Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 17. 12.

15. 1.

MEZI SVĚTY / IN BETWEEN WORLDS
Divadelní delikatesy: Jalegado Dance Company
Vstupné 320, 290, 260 Kč. Předprodej vstupenek
od 10. 12.

16. 1.

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Činoherní divadlo A: Klicperovo divadlo Hradec
Králové
Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek
od 10. 12.

17. 1.

KORESPONDENCE V+W
Činoherní divadlo B:
Národní divadlo Brno - Reduta
Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek
od 10. 12.

20. 1.

ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT?
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec
Králové
Představení pro děti od 3 let
Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej
vstupenek od 17. 12.

23. 1.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Činoherní divadlo B: Divadlo F. X. Šaldy Liberec
(Náhradní termín za původně plánovaný
v únoru.)
Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek
od 10. 12.

25. 1.

DANCING DREAM
Divadlo a hudba: Irish Dance Show
Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek
od 10. 12.

27. 1.

DĚTSKÝ KARNEVAL: KIDS SHOW
Zábavné odpoledne pro děti
Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 90 Kč. Předprodej
vstupenek od 17. 12.

28. 1.

INDONÉSIE
Kintari, s.r.o., připravila cestopisný večer
s doprovodným programem.
Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek od 17. 12.

30. 1.

NEDVĚDI: „SOUHVĚZDÍ JISKER“
Koncert Františka a Jana Nedvědových s kapelou
Pořadatel: DETO production, s.r.o., a SCT
Vstupné 460, 390, 380, 350, 330 Kč. Předprodej
vstupenek od 3. 12.

P ROSINEC 2012
KINO VESMÍR

20. čtvrtek

LÁSKA V HROBĚ
Art film - pro náročnější diváky
Česká dokumentární lovestory. Jan a Jana si našli domov na
opuštěném hřbitově. Chtějí si postupně život zlepšit, ale nedokáží se
z pasti vymanit, a tak se jejich situace neustále zhoršuje. Dokument
ukazuje nepříjemné aspekty bezdomovectví a to, kam až může člověka
dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie. Režie: D. Vondráček.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 80 Kč

21. pátek
22. sobota

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (3D)
Americký animovaný film. Zvonilka se vydává ze svého domova
do tajemných Zimních lesů, kde se setkává se svou sestrou
- Modrovločkou. Ta se na oplátku chystá do Zvonilčina domova,
i když ví, že by tuto zapovězenou hranici neměla překročit. Jak tato
jejich odvážná cesta skončí? Režie: P. Holmes, B. Gannaway. Režie
českého znění: Z. Štěpán.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
76 minut ** vstupné 130 Kč

23. neděle

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (2D)
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
76 minut ** vstupné 100 Kč

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. sobota
2. neděle

3. pondělí
4. úterý
5. středa

5. středa

6. čtvrtek

7. pátek
8. sobota

9. neděle

PARANORMAL ACTIVITY 4
Americký horor. Paranormální jevy nás nepřestávají fascinovat.
I proto se do kin vrací hororová série, ze které se stal fenomén.
Příběh volně navazuje na druhý díl, v němž démonem posedlá
Katie vyvraždila rodinu své sestry.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 80 Kč
7 DNÍ HŘÍCHŮ
Český historický romantický film. Je konec války, doba je zlá
a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí
vojáci. Příběh německé manželky a českého lesníka, který se
v květnu 1945 na Šumpersku skutečně odehrál. Režie: J. Chlumský.
Hrají: O. Vetchý, V. Kerekes, J. Hylebrant, A. Mokoš, J. Schmitzer,
I. Bareš, A. Šišková a další.
Do 12 let nevhodné ** 107 minut ** vstupné 100 Kč
VÁNOCE V KINĚ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:
Paraplíčko, Dvanáct měsíčků, Král a skřítek, Dva mrazíci,
Krtek fotografem, Mikeš se učí mluvit.
Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 65 minut **
vstupné 30 Kč
AŽ DO MĚSTA AŠ
Art film - pro náročnější diváky
Slovensko-české drama. Dorotka odchází z rodného Slovenska
za lepším životem do Aše, kde se setkává se Silvií. Ta ji seznamuje
s odvrácenou stranou života Aše, do kterého se mladá dívka stále
hlouběji propadá. Může být vztah s postarším Němcem jejím
vysvobozením? Režie: I. Grófová. Hrají: D. Billá, S. Halušicová,
R. Schmidt, J. Bučincová aj.
Mládeži nepřístupno ** 84 minut ** vstupné 80 Kč
HOTEL TRANSYLVÁNIE (3D)
Americký animovaný film. Dracula - vlastník pětihvězdičkového
hotelu, kde se mohou pohybovat Mumie, vlkodlaci, Zombie,
Frankenstein a další v úplném bezpečí, připravuje narozeninovou
oslavu pro svou dceru Mavis. Chce ji uchránit před setkáním
s obyčejnými smrtelníky. Režie: G. Tartakovsky. Režie českého znění:
A. Hurychová.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
91 minut ** vstupné 130 Kč

14. pátek
15. sobota

16. neděle

GEORGE HARRISON:
Art film - pro náročnější diváky
LIVING IN THE MATERIAL WORLD
Americký dokumentární film mapuje život jednoho
z nejslavnějších muzikantů všech dob. Ve snímku se objeví doposud
nepublikované fotografie, nahrávky, videozáznamy a rozhovory
nejen s Harrisonem, ale i jeho manželkou Olivií a dalšími kamarády.
Režie: M. Scorsese.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno ** titulky **
208 minut ** vstupné 100 Kč
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
Česká animovaná komedie. Na plátna kin se vrací oblíbená
postava prostořeké kozy s hlasem Jiřího Lábuse. Představí nám
svět pohádek, ve kterém nebude chybět např. Dlouhý, Široký ani
Bystrozraký. Režie: J. Tománek. Hlasy animovaným postavám dále
propůjčili M. Hádek, M. Bočanová, M. Táborský, V. Vydra, M. Dejdar,
M. Vladyka, M. Šteindler a další.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 82 minut **
vstupné 120 Kč
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (2D)
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 82 minut **
vstupné 80 Kč

17. pondělí ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
18. úterý
Český psycho-thriller. Vyprávění o vášni měnící se v neovladatelnou
19. středa posedlost, o lásce, která nebere ohledy na hranici mezi životem
a smrtí, o citech, které se dají koupit, a pastech, z nichž není
úniku. Režie: I. Pokorný. Hrají: A. Petřeková, K. Rimský, R. Jaškow,
J. Plouhar, T. Medvecká, Z. Žák a další.
Do 12 let nevhodné ** 92 minut ** vstupné 90 Kč
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25. úterý
26. středa

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (3D)
Americký film. První díl trilogie filmových adaptací od J. R. R.
Tolkiena Hobit sleduje cestu Bilbo Pytlíka, který se ocitne na
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je znovu si nárokovat ztracené
trpasličí království Erebor. Režie: P. Jackson. Hrají: I. McKellen,
M. Freeman, R. Armitage, J. Nesbitt, K. Scott a další.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
164 minut ** vstupné 140 Kč

27. čtvrtek

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (2D)
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
164 minut ** vstupné 100 Kč

25. úterý
26. středa
27. čtvrtek

SKYFALL
Britsko-americký film. Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda,
agenta 007. Jeho nové dobrodružství je v pořadí již dvacáté třetí.
V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči
„M“, kterou dohání její vlastní minulost. A navíc, když MI6 napadne
neznámý útočník, Bond musí vypátrat zdroj ohrožení bez ohledu na
to, kolik bude muset obětovat on sám. Režie: S. Mendes. Dále hrají:
H. McCrory, J. Bardem, B. Marlohe aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 144 minut ** vstupné 110 Kč

28. pátek
29. sobota

DRUHÁ ŠANCE
Americké komediální drama. Zábavný příběh Kay a Arnolda
je obrazem většiny manželství ve středních letech. Kay se snaží
prohloubit vzájemné pouto s manželem, a tak spolu s ním navštíví
manželskou poradnu. Nastává řada zábavných situací, ve kterých
se postarší manželé snaží držet rad manželského poradce, i když
některé věci jim nejsou vždy po chuti - ale když to pomáhá ... Režie:
D. Frankel. Hrají: M. Streep, T. L. Jones, S. Carell aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

30. neděle

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (3D)
Americká animovaná komedie. Oblíbená mamutí rodinka
Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda
Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta
prožívá nová napínavá dobrodružství, která musíte vidět! Tentokrát
ve 3D. Režie: S. Martino, M. Thurmeier. V českém znění: O. Jirák,
J. Lábus, Z. Mahdal, M. Písařík, K. Brožová, T. Taberyová a další.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
94 minut ** vstupné 130 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE (2D)
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
91 minut ** vstupné 100 Kč

10. pondělí TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
11. úterý
Americký romantický thriller. Poslední díl úspěšné série upírských
12. středa filmů, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní
životy. Režie: B. Condon. Hrají: K. Stewart, R. Pattinson, T. Lautner,
D. Fanning, A. Greene, M. Sheen a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 90 Kč
13. čtvrtek

24. pondělí ŠTĚDRÝ DEN - kino Vesmír nepromítá

31. pondělí 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)		
24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno
27. - 29. 12. 9:00 - 16:30
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

