
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LEDNU 2013
čtvrtek 3. 1. KŘEST PUBLIKACE VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 

KRKONOŠE - PODKRKONOŠÍ, SVAZEK 20 
Slavnostní představení nového svazku 
vlastivědného sborníku 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 6. 1. PIRAT07&QUEENOFLOVE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Alfa Plzeň
Představení pro děti od 12 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin

pondělí 7. 1. VELBLOUD, RYBA, SLEPICE
Představení Naivního divadla Liberec pro 2. - 6. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin

středa 9. 1. TRAMTÁRIE
Představení uskupení Stage Code pro MŠ a 1. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 10. 1. MODERNÍ HOTELY VÝCHODNÍCH KRKONOŠ 
60. AŽ 80. LET 20. STOLETÍ 
Přednáška ing. arch. Vladimíry Paterové 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pondělí 14. 1. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 14. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Základní směry 
zahraniční politiky Československa v letech 
1918 - 1992
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 14. 1. VÚDU AFRIKA 
Tomáš Kubeš - cestopisný večer 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

úterý 15. 1. MEZI SVĚTY / IN BETWEEN WORLDS
Divadelní delikatesy: Jalegado Dance Company 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

středa 16. 1. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

středa 16. 1. JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Činoherní divadlo A: 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

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

čtvrtek 17. 1. VÝZNAMNÝ ČESKÝ ARCHEOLOG 
ANTONÍN HEJNA
Přednáška profesora Vladimíra Wolfa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 17. 1. RAFAL SARNECKI TRIO 
NAJPONK TRIO 
Jazzinec 2013 - Open party 
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a UFFO - SCT
Pod Hradem ** 19:00 hodin

čtvrtek 17. 1. KORESPONDENCE V+W
Činoherní divadlo B: 
Národní divadlo Brno - Reduta
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

pátek 18. 1. 17. PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE 
Hraje Relax Band. Občerstvení, tombola, zajímavé 
ceny, minipředtančení, výuka tanců, možná 
i půlnoční překvapení.
Pořadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství 
Trutnov
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 200 Kč 
** předprodej vstupenek ve farní kanceláři nebo 
na tel. 732 988 394 a 603 271 736

neděle 20. 1. ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT?
Rodinné UFFOkousky: 
Divadlo DRAK Hradec Králové
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 21. 1. KAPESNÍ POVÍDKY
Představení Malého Vinohradského divadla pro 
7. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

pondělí 21. 1. POVÍDÁNÍ O BYZANCI, BYZANTSKÉ KULTUŘE 
A SPOLEČNOSTI
Přednáška doc. ThLic. Pavla Milka, Ph. D.
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 23. 1. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Činoherní divadlo B: Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin  

čtvrtek 24. 1. NĚMECKO aneb DÍLNA ALCHYMISTŮ
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 24. 1. ŽIVOT NA STŘEDOVĚKÉM HRADĚ VÍZMBURKU 
VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ 
Přednáška Mgr. Jana Košťála
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 25. 1. DANCING DREAM 
IRISH DANCE SHOW
Divadlo a hudba: Rinceoirí - Klub irských tanců, o. s.
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
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pátek 25. 1. MATURITNÍ PLES CZECH SALES ACADEMY TRUTNOV
Hraje skupina Generace, vystoupení různých 
tanečních seskupení, tombola.
Pořadatel: CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední 
odborná škola s.r.o.
Více informací: www.sosptu.cz
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 149 Kč ** 
předprodej vstupenek zajišťuje sekretariát školy 
(tel. 499 815 223, e-mail: sekretariat@sosptu.cz)

neděle 27. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL: KIDS SHOW
Zábavné odpoledne pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:30 hodin

pondělí 28. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PhDr. Petr Just, Ph. D.: České stopy v Nebrasce (USA)
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 28. 1. INDONÉSIE
Kintari Foundation, o. s., připravila cestopisný večer 
s doprovodným programem 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

středa 30. 1. NEDVĚDI: „SOUHVĚZDÍ JISKER“
Koncert Františka a Jana Nedvědových s kapelou
Pořadatel: DETO production, s.r.o., a UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 31. 1. TRUTNOV VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH: 
DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ 
Mgr. Ondřej Vašata seznámí veřejnost s historií 
a starými fotografiemi Dolního Předměstí
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

 VÝSTAVY
do 5. 1. IRENA HIRAI A LADA KRUPKOVÁ-KŘESADLOVÁ: 

RESONANCE
Výstava keramiky a fotografií
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 22. 1. ROMAN FRANTA: CO NÁM ZBÝVÁ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

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

do 30. 1. FRANTIŠEK J. KALENSKÝ: KDYŽ PROMLUVÍ MÚZY
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

do 17. 2. JAROSLAV CITA: OD VTIPU K VEČERNÍČKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 31. 3. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

2. 1. - 28. 2. JAN ŠPELDA: PORTRÉT, FASHION, GLAMOUR
Výstava fotografií úpického fotografa z oblasti 
modelingu
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz 
Galerie Hippo (Bulharská 63)

3. 1. - 31. 1. MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava výtvarných prací žáků škol Trutnovska
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

10. 1. - 15. 3. JAROSLAV JIRMAN
Výstava fotografií 
Vernisáž 9. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

17. 1. - 2. 3. JAN HÍSEK: OBRAZY, KRESBY 
Vernisáž 16. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

30. 1. - 5. 3. MARTINA CHLOUPA: KDE DOMOV MŮJ
Vernisáž 29. 1. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

 KURZY
středy 9., 16., 
23. a 30. 1.

TANEČNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
A TANEČNÍ DVOJICE
Kurz pro začátečníky pod lektorským vedením 
manželů Poznarových. Jen pro předem přihlášené!
Pořadatel: UFFO - SCT
Národní dům ** 19:00 - 21:00 hodin

12. - 13. 1. PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Kurz povede dlouholetý košíkář, účastník světové 
soutěže košíkářů v Nowym Tomyslu v Polsku. Naučíte 
se připravit si proutí k pletení, techniku pletení, 
uzávěrku košů, ucho. Odnesete si vlastnoruční 
vrbovou ošatku a koš s uchem.
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Dům pod jasanem, Voletiny ** sobota 9:30 - 17:30 
hodin, neděle 9:00 - 15:00 hodin ** cena 1600 Kč 
včetně metodiky, materiálů a lektorného ** 
rezervace míst - tel. 736 275 025

 PŘIPRAVUJE SE
sobota 2. 2. 1. SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ KPT. JAROŠE TRUTNOV, 

SKBU TRUTNOV A BENEDANCEARTTEAM
Program: Taneční ukázky EDC BDAT, ukázky bojových 
umění SKBU Trutnov 
Pořadatel: ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, SKBU Trutnov 
a BeneDanceArtTeam
UFFO ** vstupné 250 Kč ** předprodej vstupenek: 
sekretariát ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, TIC na Krakonošově 
nám., kancelář SKBU Trutnov a kancelář EDC BDAT

sobota 16. 2. TANEČNÍ BÁL
Hraje Miroslav Vosáhlo s dcerou. Čeká Vás 
předtančení, tombola.
Pořadatel: Sdružení občanů Voletin
Restaurace Voletiny ** 20:00 hodin ** vstupné 
140 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 1. každý 
pátek po 20:00 hodin v místní restauraci
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

Opakovaně všem našim čtenářům přejeme, 
aby rok 2013 byl pro ně v každém směru dobrý.

ROSTU S KNIHOU
pondělí 14. 1. v pobočce HSM

středa 16. 1. v oddělení pro děti na Krakonošově nám.

I v roce 2013 bude oddělení pro děti k dispozici maminkám na 
mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde mají 16. 1. od 9:00 do 
11:00 hodin možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezký-
mi knížkami a stejně starými kamarády. 
Stejná akce proběhne 14. 1. od 9:00 do 11:00 hodin i v pobočce 
knihovny v Horním Starém Městě.
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POVÍDÁNÍ O BYZANCI, BYZANTSKÉ KULTUŘE 
A SPOLEČNOSTI

pondělí 21. 1. od 17:00 hodin

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o historii na zajímavou 
přednášku doc. ThLic. Pavla Milka, Ph. D. Není bez zajímavosti, 
že přednášející se narodil v Trutnově a byl dokonce členem naší 
knihovny. Je od něho velmi pěkné, že na ni nezapomněl a „při-
chází jí splatiti svůj dluh“. Přirozeně se o žádný dluh nejedná, 
ale rádi jsme nabídku zajímavé přednášky přijali.
„Byzantská říše trvala jedenáct set let a její dějinný význam 
je nedozírný. Během svého trvání procházela vývojem, epochy 
mocenského i kulturního vzmachu se střídaly s obdobími krize 
a úpadku. Přesto řadu staletí zůstávala nejmocnějším, hospo-
dářsky i společensky nejstabilnějším státním útvarem celé Ev-
ropy, a tak přispívala k zajištění mocenské stability v podstatné 
části Středomoří i dalších přilehlých oblastech. K jejím obrov-
ským historickým přínosům patří fakt, že zabránila pohlcení 
Evropy islámem a umožnila jí dále se rozvíjet na vlastních kul-
turních základech. Další zásadní zásluhou bylo zachování kla-
sické antické vzdělanosti, neboť byzantská kultura na ni doká-
zala navázat a kontinuálně poskytovat středověkým tvůrcům 
inspiraci. Jen proto, že rukopisy antických autorů byly znovu 
a znovu opisovány byzantskými písaři, mohli se s nimi seznámit 
jejich současníci na Západě a později je mohli využít humanis-
tičtí učenci. Díky Byzanci se mohla starověká díla stát zákla-
dem obrody evropského myšlení a umění. Byzanc však není jen 
historií, ale i v současnosti mají země byzantského kulturního 
okruhu nebo vlivu určitá specifika, která nelze bez znalosti dě-
jin a kultury Byzance pochopit.“
Věříme, že téma Byzanc bude pro milovníky historie zajímavé 
a určitě si tuto akci nenechají ujít.

NĚMECKO aneb DÍLNA ALCHYMISTŮ
čtvrtek 24. 1. od 16:00 hodin

Naše imaginární putování po zemích Evropy se pomalu chýlí 
k závěru. I když je to světadíl nejmenší, je na jeho území tolik 
kulturního bohatství, že není snadné se v něm vyznat. Snažili 
jsme se dětem přiblížit to nejvýznamnější z každé země. O tom, 
že se jim toto cestování líbí, svědčí i to, že s sebou přivádějí své 
kamarády a jsou smutné, že tyto cesty budou končit. Ale dlou-
ho smutnit nemusí, protože od března budeme cestovat opět, 
tentokrát za objeviteli neznámých dálek.
Německo je zemí bojovných rytířů, hradů, velkých filozofů, 
vědců a spisovatelů, proslulého míšeňského porcelánu, slav-
ných automobilových značek, ale i vyřezávaných hodin s ku-
kačkou, malovaných dřevěných vojáčků, … Nesmíme zapo-
menout zmínit louskáčky na ořechy, solné doly, preclíky, pivní 
festivaly, kožené šortky a příslovečnou čistotu a pořádek.
Protože se scházíme v knihovně, jsme rádi, že můžeme poho-
vořit o J. Gutenbergovi - vynálezci knihtisku, který celý život na 
svých učednících vyžadoval slib mlčenlivosti, aby tajemství tisku 
nikdo neodhalil. Děti si poslechnou i zajímavou pověst o lidech 
a krysách. Ve městě Hammelu stojí kašna se sochou krysaře a 
místní lidé hrají v létě turistům jeho příběh.
Nestihneme si vyprávět o všem, co Německo dalo světu, ale 
bratři Grimmové a A. Dürer chybět nebudou. Ve výtvarné části 
se pokusíme umělecky zachytit vlastní stín a budeme sledovat, 
jak se bude měnit, změní-li se poloha světelného zdroje.
Akce je určena dětem mladšího školního věku. Těšíme se i na 
ty, které mezi nás zatím nezavítaly.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

„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., Petrem Píchou a dalšími sběrateli vý-
stavu o historii výroby piva v Trutnově, která sahá již do středo-
věku. Současný pivovar ovšem odvozuje svou historii od roku 
1582. Na výstavě jsou k vidění dobové fotografie, reklamy, do-
kumenty, lahve, etikety či sudy trutnovského pivovaru. Výstava 
potrvá do 27. 1. 2013. 

JAROSLAV CITA: OD VTIPU K VEČERNÍČKU

Výstava představuje tvorbu Jaroslava City, známého výtvarníka 
a humoristy. Jaroslav Cita je znám veřejnosti jako autor mnoha 
kreslených večerníčků, obrázkových knížek i jako humorista, je-
hož nezaměnitelné kreslené vtipy byly zveřejněny na stránkách 
mnoha novin a časopisů. Výstava potrvá do 17. 2. 2013. 

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“. Tohoto názvu 
se mu dostalo pro neobyčejně bohaté množství nálezů, které 
byly získány při archeologickém výzkumu, zahájeném v roce 
1972, a umožňují nám tak nahlédnout do života středově-
kých obyvatel našeho kraje. Návštěvník výstavy se seznámí ne-
jen s historií hradu Vízmburk, ale bude moci zhlédnout velké 
množství keramických nádob, kovových předmětů i stavebních 
prvků objevených archeology při výzkumu hradu. Výstava po-
trvá do 31. 3. 2013. 

KŘEST PUBLIKACE VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 
KRKONOŠE - PODKRKONOŠÍ, SVAZEK 20

Slavnostní představení nového svazku vlastivědného sborníku 
Krkonoše - Podkrkonoší, který nese pořadové číslo 20. Sborník 
vyšel v samotném závěru roku 2012 a je neformálně zasvěcen 
životnímu jubileu jednoho ze zakladatelů sborníku a předsedy 
redakční rady prof. PhDr. Vladimíra Wolfa. Sborník přináší na 
50 studií převážně z Trutnovska a severovýchodních Čech, desít-
ky dalších zpráv a informací o literatuře.
Křest proběhne ve čtvrtek 3. 1. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

MODERNÍ HOTELY VÝCHODNÍCH KRKONOŠ 
60. AŽ 80. LET 20. STOLETÍ

Přednáška ing. arch. Vladimíry Paterové z Národního památkové-
ho ústavu - územního odborného pracoviště v Josefově se zaměří 
na vysoce zajímavou a často rozporuplnou problematiku výstav-
by moderních hotelů v Krkonoších ve 2. polovině 20. století, jaký-
mi jsou např. Labská bouda, hotel Montana ve Špindlerově Mlýně 
nebo hotel Horizont v Peci pod Sněžkou. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 10. 1. v 17:00 hodin. Vstup volný. 
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VÝZNAMNÝ ČESKÝ ARCHEOLOG ANTONÍN HEJNA

Profesor Vladimír Wolf seznámí posluchače s postavou průkopníka 
archeologie středověku v českých zemích a úpického rodáka PhDr. 
Antonína Hejny, CSc. (1920 - 1986), který se nezastupitelnou mě-
rou podílel na objasňování středověké historie Podkrkonoší. Vedl 
např. archeologické výzkumy hradů Bolkov u Libče, Bradla u Hos-
tinného a Vízmburku. Jako archeolog působil v Archeologickém 
ústavu ČSAV v Praze.
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. 1. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

ŽIVOT NA STŘEDOVĚKÉM HRADĚ VÍZMBURKU 
VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Archeolog Mgr. Jan Košťál ze Sdružení pro Vízmburk přiblíží velice 
zajímavé téma věnující se všednímu životu a každodennosti na na-
šich středověkých hradech. Přednáška bude doprovázena projekcí 
zajímavých archeologických nálezů z hradu i podhradí Vízmbur-
ku. Součástí přednášky bude prezentace nové publikace o hradu 
Vízmburku a jeho archeologickém výzkumu.
Přednáška se koná ve čtvrtek 24. 1. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ: 
TRUTNOV VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH

DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ

Mgr. Ondřej Vašata seznámí veřejnost s historií a starými foto-
grafiemi Dolního Předměstí, které názorně ukazují, jak rozsáhlou 
proměnou prošla tato část města za posledních 100 let. Pozornost 
bude věnována např. ulicím Polská, Na Struze, nábřežím Úpy či 
České čtvrti. Jde o první část z cyklu věnovaného prezentaci histo-
rických fotografií Trutnova.
Projekce se koná ve čtvrtek 31. 1. v 17:00 hodin. Vstup volný.

JAZZINEC

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

JAZZINEC - OPEN PARTY 
čtvrtek 17. 1. ** 19:00 hodin ** Pod Hradem

RAFAL SARNECKI TRIO (PL)

Kapela nejlepšího polského jazzového kytaristy a skladatele. Rafal Sar-
necki, původem z Varšavy, je jazzový kytarista a skladatel žijící v New 
Yorku. Svoji brilantní hudební kariéru zahájil v roce 2002 po vítězství 
v mezinárodní jazzové kytarové soutěži „Guitar City“. Když se v roce 
2005 stěhoval do USA, měl v rodném Polsku již pověst jednoho z nej-
kreativnějších hudebníků nastupující mladé jazzové generace. Byl teh-
dy médii označován jako „čerstvý vítr a velká naděje polského jazzu“. 
Například jeho dávný spoluhráč Pawel Kaczmarczyk o něm říká: „Rafal 
je opravdový génius jazzové kytary.“ V roce 2005 získal Sarnecki sti-
pendium v prestižním hudebním programu na New School University 
na Manhattanu, kde v roce 2008 absolvoval. O dva roky později pak 
získal magisterský titul na The Queens College, taktéž v New Yorku. 
Během sedmiletého působení na newyorské hudební scéně si zahrál 
s takovými hvězdami, jako jsou Ben Wendel, John Escreet, Colin Stra-
nahan a Dana Hawkins. 
Rafal Sarnecki nahrál jako lídr dosud dvě CD. Debut Song From a New 
Place (Písně z nového místa, 2008) byl nominován v roce 2009 na cenu 
Fryderyk, což je polská obdoba našich Andělů. Druhé album, The Mad-
man Rambles Again (Šílenec se znovu prochází, 2011), bylo již natoče-
no u amerického labelu Fresh Sound Records v edici New Talent. Dave 
Sumner z All About Jazz vybral album mezi tucet nejzajímavějších de-
sek natočených v roce 2011 (dle redakčního výběru) a časopis Hi - Fi je 

dokonce zařadil mezi pět vůbec nejlepších jazzových alb roku! V sou-
časnosti Rafal hraje své skladby s množstvím seskupení a v různých 
nástrojových obsazeních. Jeho evropské trio tvoří kromě něj Wojciech 
Pulcyn na kontrabas a Paweł Dobrowolski na bicí. 

NAJPONK TRIO (CZ)

Klávesista Jan Knop je nepřehlédnutelnou postavou současného tu-
zemského jazzu. Jeho trio bylo mnohokrát zvoleno Kapelou roku 
v anketě České jazzové společnosti. Za své první sólové album Going 
It Alone získal v anketě časopisu Harmonie titul „Jazzová nahrávka 
roku“. Druhé sólové album Just About Love obdrželo prestižní cenu 
Anděl 2001 v kategorii Jazz & Blues. A vloni získal dalšího Anděla za 
mezinárodní desku It’s About Time. Tu nahrával v New Yorku spolu 
s varhaníkem Ondřejem Pivcem a bubeníkem Gregory Hutchinsonem.
Na Jazzinci hrál před deseti lety. Teď přijede v novém triu (Taras Volos-
chuk - kontrabas, Tomáš Vokurka - bicí) a hrát bude překvapivě a mi-
mořádně na Rhodes Fender piano. 
Uslyšíme přímočarý jazz vycházející z bluesové tradice a swingového 
rytmu. V různorodém repertoáru tria nalezne posluchač reinterpreta-
ce známých či méně známých standardů, ale také songy The Beatles 
a další překvapení ...

15. ročník mezinárodního festivalu JAZZINEC bude pokračovat koncer-
ty těchto hvězd:
Kaltenecker Trio - 1705 MUSIC (HU)
Will Bernard Trio (USA, CZ)
Super Trio WUH (USA, CZ)
Erik Truffaz (Švýcarsko)
Anna Aaron (Švýcarsko)
Vojtěch Dyk & Michal Žáček & B Side Band
Gerald Clark (JAR, CZ)
Radovan Tariška & B. Gonzáles & Ch. McBride (SK, USA)
Paul Lieberman Q. (USA, CZ)
Benson McGlashan Jazz Trio (Kanada, USA, CZ)
6 NaChodníku & Miloň Čepelka
Special Providence (HU)
Mina Agossi (F)
Frank Gambale High Nature Trio (Kanada)
a další ...

Informace o programu a předprodeji vstupenek:
www.jazzinec.cz a uffo.cz

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

JAN HÍSEK: OBRAZY, KRESBY 

Výstava Jana Híska, která se uskuteční v městské galerii, nám před-
staví autora, kterého bychom mohli zařadit pod egidu magického 
realismu. Autor se pohybuje v intencích klasické malby a kresby, ve 
kterých reflektuje určitou magii, spiritualitu a snivost. Tedy kvality, 
které jsou v naší realitě sice přítomné, ale nikoli běžně viditelné. 
Prezentována zde budou díla v průřezu od 90. let až po současnost, 
včetně zatím nevystavených prací, například cyklus příběhových 
drobnokreseb z roku 2004.
Vernisáž se koná 16. 1. od 17:00 hodin, výstava potrvá od 17. 1. do 
2. 3. 2013.
Touto cestou bych chtěl za celý tým galerie poděkovat kulturní 
veřejnosti a občanům města za zájem o dosavadní galerijní počiny 
a popřát jim mnoho zdraví a spokojenosti, jakož i chuti a zájmu 
navštěvovat naše akce i v roce příštím.
Také bychom rádi poděkovali generálnímu partnerovi, firmě  
Kasper za podporu naší galerie.

Mgr. Štěpán Málek, akad. soch.



Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

MEZI SVĚTY / IN BETWEEN WORLDS
Divadelní delikatesy: Jalegado Dance Company

Ze střetu kultur, tradic a mužem vytvořených zákonů … navzdory 
pokusům utišit je, hlasy Ženy vyvstávají z kořenů předků s rezo-
nující vášní pro lidskost. 
Joe Alegado - mezinárodně známý tanečník, pedagog a choreo-
graf. Společně s Lucií Drábkovou a Andreou Smělíkovou založil 
Jalegado Dance Company, kde zastává roli choreografa a umě-
leckého ředitele. Záměrem tohoto uměleckého tanečního sesku-
pení je tvořit díla vysoké kvality a prostřednictvím univerzálních 
námětů hovořit o stavu člověka, o jeho slabostech i přednostech. 
Záměrem je tedy komunikovat, předávat, inspirovat a obohaco-
vat životy lidí. Tanečníci do vlastní filozofie tance vkládají svou 
duši a vášeň. Tři ženy, jeden muž … tisíc žen a tisíc mužů … jeden 
tlukot srdce … 
Choreografie: Joe Alegado. Hudba: hudební koláž. Tančí: Linda 
Fernandez Saez, Lucie Drábková, Mami Kawabata, Richard Bu-
čina.
úterý 15. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Diva-
delní delikatesy - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 320, 290, 
260 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Činoherní divadlo A: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Láska nebeská při zastávce v Čechách. Příběh tří sester, které se 
stavějí na vlastní nohy po smrti otce, jenž se v šedesáti zabil v au-
toškole. Nejmladší Valérie trpí agorafobií a nebyla od jeho smrti 
venku, Róza se projedla ke dvěma metrákům váhy a prostřední He-
lena jako jediná vydělává a kormidluje chod domu na předměstí. 
Otec v závěti odkáže Valérii svůj supermanský kostým, v němž ano-
nymně zachraňoval lidské ztroskotance. Pomůže teď jeho vlastním 
dětem? Na scéně se dále objeví tři muži a několik psů. 
Režie: David Drábek. Hrají: Isabela Smečková Bencová, Pavla Tomi-
cová, Pavlína Štorková, Dušan Hřebíček, Jiří Zapletal, Miroslav Za-
vičár, Zora Valchařová-Poulová, Jakub Tvrdík, Zdeněk Petrák, Eva 
Kratochvílová, Josef Čepelka a další.
středa 16. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Či-
noherní divadlo A - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

KORESPONDENCE V+W
Činoherní divadlo B: Národní divadlo Brno - Reduta

Strhující svědectví originality dvou výjimečných osobností. Kore-
spondence Voskovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou 
mimořádných lidí v nelehké době. Vzájemné listy legendárních 
tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 ro-
zešly, jsou svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, 
ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bi-
polárním světě plném železných opon a studených válek. Tyto 
dopisy, které např. u J. Voskovce představují vrchol jeho pová-
lečné literární tvorby, jsou neocenitelným dokladem duchovního 
světa V+W. „Forma zkratky, krátká spojení, divadelní narážky, 
privátní kódy, k tomu brilantní stylizace a neuvěřitelná oslovení 
i podpisy,“ tak velice výstižně charakterizuje tuto korespondenci 
kritika. 
Inscenace Korespondence V+W se umístila na 5. - 6. místě v 18. roč-
níku ankety Inscenace roku, kterou pořádají Divadelní noviny.  
Režie: Jan Mikulášek. Hrají: Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Gabriela 
Mikulková.
čtvrtek 17. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Činoherní divadlo B - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Činoherní divadlo B: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Neurologická komedie, která je chytrá, překvapivá, bláznivá a ve 
své podstatě vlastně trochu smutná, protože se týká skutečných 
lidských příběhů. Tedy anglická. Představte si, že jste důstojný 
lékař a připravujete se na přednášku v důstojné londýnské ne-
mocnici Svatého Ondřeje, kde pracujete. Právě se chystáte na zá-
sadní přednášku, která vás posune v kariéře dál. Náhle vám kdosi 
nezodpovědně sdělí, že jste již dvacet let otcem syna a začne si 
na váš život, kariéru i pohodlí zrovna v tuto chvíli dělat nárok. Vy 
nesmíte připustit změnu svého statutu, především musíte zabrá-
nit tomu, aby se vaše okolí cokoliv z této nezodpovědné zprávy 
dozvědělo. Ne, teď nenásleduje vražda, i když by mohla. Násle-
duje boj s realitou, statečný souboj s děsivou realitou vynořivší se 
z minulosti. Pokus o nemožné. Popřít, uniknout, vyhnout se, za-
tlouct něco, co dokonce přijde na scénu. Při této zoufalé činnosti 
se náš hrdina - a on to je hrdina! - dostává do stále zapletenější 
situace, do níž zapojí i svého přítele jako alter ego, z níž, jak se 
zdá, není než tragického východiska. A konec? Zdá se, že tento 
příběh žádný konec nemůže mít. Ale má, jako všechno. Pravda 
reality zvítězí nad sny a přinese s sebou nečekané postoje všech 
hrdinů. Neboť v boji s minulostí jsou všichni lidé hrdiny. Otázkou 
však je, zda jen smutnými či komickými. 
Režie: Petr Palouš. Hrají: Tomáš Dianiška, Jana Kabešová-Vojtko-
vá, Jindřich Khain, Michaela Lohniská, Barbora Mottlová, Vít Mu-
sil, Martin Polách, Martin Stránský, Jaromír Tlalka, Tomáš Vahala.
Náhradní termín za původně plánovaný únor.
středa 23. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Činoherní divadlo B - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

DANCING DREAM: IRISH DANCE SHOW
Divadlo a hudba: Rinceoirí - Klub irských tanců, o. s.

Pohádková irská legenda v tanečním provedení. V napínavém 
příběhu Dancing Dream o splněném snu, o lásce, o krásné labutí 
dívce a hrdinovi, kterého na jeho cestě za snem nic nezastaví, 
uvidíte vynikající stepařské a taneční výkony, řadu originálních 
choreografií, půvabnou hru na keltskou harfu, desítky tisíc úde-
rů stepek, desítky tisíc výskoků a více než sto kostýmů. Dancing 
Dream je velkolepé představení, které vypráví příběh dávné irské 
legendy o Aengusovi a Caer. „Aengus je irský polobůh lásky, je 
veselý, rád tančí a flirtuje s dívkami ze svého dvora. Jednoho dne 
se zamiluje do krásné dívky, kterou spatří ve snu. Tolik po ní tou-
ží, že se ji vydá se svými druhy hledat. Na cestě na něj čeká mno-
ho nástrah a překvapení,“ popisuje hlavní roli její představitel 
Jan Mašek. „Caer není úplně obyčejná dívka. Jejím tajemstvím je 
zakletí do podoby labutě, a proto není snadné ji získat,“ dodává 
představitelka této role Marie Dernovšková. 
Rinceoirí je v oblasti irských tanců nejstarším a nejúspěšnějším 
souborem v České republice. Fascinující souhra téměř dvaceti 
párů nohou a dokonalý rytmus uchvátily i porotu a diváky jedné 
z televizních talentových show, soubor se tak dostal až do finále. 
Umělecká vedoucí souboru, choreografie: Marie Dernovšková. 
Hlavní role: Jan Mašek/Jakub Mašek, Marie Dernovšková/Kateřina 
Nemravová, Ivana Cabalová/Zuzana Cabalová/Tereza Hartmanová.
pátek 25. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Di-
vadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

VÚDU AFRIKA

Fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš (www.tomasku-
bes.cz) již v Trutnově představil Srdce Afriky. V dalším večeru 
přiblíží prostřednictvím svých snímků a vyprávění tajná spo-
lečenství, čaroděje i starověké rituály, které jsou svědectvím 
o části afrického kontinentu, kde mnoho věcí funguje stejně 
jako před staletími. Západní Afrika odpradávna přitahovala 
cestovatele pro svoji neobvyklou kulturu, pro mnohá tajem-
ství, kouzla, magii a především proslavený kult Vúdu. Navští-
víme malebné vesničky, usměvavé obyvatele, fascinující příro-
du, národní parky i moderní města. Budeme objevovat nejen 
pravlast Vúdu - Benin, ale také Togo, Ghanu, Burkinu Faso 
i Mali, seznámíme se s pravou tváří Afriky, která se v mnohém 
nezměnila ani pod tíhou civilizace.
pondělí 14. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 17. 12.

INDONÉSIE
snímky - video - tanec - ochutnávka - vyprávění

Program seznamuje s atraktivními destinacemi Indonésie, os-
trovy Jáva, Bali, Lombok, Sumatra, Sulawesi, Komodo, Sumba 
a Siberut. Procházku exotickými ostrovy obohatí tance indo-
néské, indické a orientální v podání skupiny Kintari. Večer je 
doplněn prodejní výstavou indonéských šperků i ochutnáv-
kou některých tradičních indonéských pokrmů. 
Autorka projektu a zakladatelka Kintari Foundation, o. s., 
Mgr. Jana Wolfová vystudovala magisterské studium na FF 
UK v Praze, obor teatrologie, nyní pokračuje v doktorském 
studiu tamtéž. Její specializací je divadlo a umění jihový-
chodní Asie. V letech 2004 - 2005 studovala v rámci stipen-
dia indonéské vlády na Institutu umění na Bali indonéský 
tanec a loutkové divadlo. Od roku 2006 vyučuje v Čechách 
indonéský tanec, kulturu, jazyk a pořádá kulturní pořady. 
V Indonésii občanské sdružení podporuje základní školu na 
Lomboku, kde také vede vlastní školku a věnuje se dalším 
aktivitám. (www.kintari.org)
pondělí 28. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 17. 12.

NEDVĚDI: „SOUHVĚZDÍ JISKER“
Pořadatel: DETO production, s.r.o., a UFFO - SCT

Koncert Františka a Jana Nedvědových s kapelou. Po dlouhých 
15 letech vydala populární bratrská dvojice nové písně na CD 
Souhvězdí jisker. Mezi tím vznikla sice řada živých nahrávek 
a několik sólových alb obou protagonistů, společně však nato-
čili nové písně až v roce 2011. Nyní se jejich společného vystou-
pení dočkají i fanoušci v Trutnově. 
středa 30. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 460, 390, 380, 
350, 330 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 12.

DĚTSKÝ KARNEVAL: KIDS SHOW

Zábavné odpoledne pro děti s hudební skupinou Timbre Mu-
sic nabídne průřez nejznámějšími dětskými hity a písničkami 
z pohádek, filmů apod. KIDS SHOW, to je pořad plný soutěží, 
zpěvu a tance.
Masky či kostýmy sice nejsou povinné, ale protože se jedná 
o karneval, neměly by rozhodně chybět. V závěru odpoledne 
budou vybrány nejzdařilejší, nejoriginálnější, nejhezčí masky 
a jejich majitelé budou samozřejmě odměněni.
neděle 27. 1. ** UFFO ** 15:30 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, 
ostatní 90 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 12.

Rodinné UFFOkousky

PIRAT07&QUEENOFLOVE
Divadlo Alfa Plzeň
Představení pro děti od 12 let. Příběh o lásce ve virtuálním svě-
tě je inspirován komiksem a snaží se najít takový způsob vyprá-
vění, který by tomuto literárnímu žánru odpovídal v divadle. 
Režie: P. Vodička. Scéna: J. Bažant. Hudba: T. Vychytil a D. Mu-
cha. Animace: V. Marek. Choreografická spolupráce: L. Čer-
máková. Světla: P. Hejzek. Zvuk: F. Bosák. Hrají: B. Luňáková, 
M. Abreu, R. Atalaia, M. Hajn.
neděle 6. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné: děti 100 Kč, 
ostatní 200 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 12.

ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT?
Divadlo DRAK Hradec Králové
Představení pro děti od 3 let. Dobrodružný příběh zeleného 
štěňátka, o které nikdo nestojí. Proto se rozhodne vydat do 
světa hledat toho pravého kamaráda. 
Režie: J. Vyšohlíd. Výprava: M. Zákostelecký. Dramaturgie: 
Z. Vondráčková. Dramaturgická spolupráce a texty písní: 
J. Brannyová. Hudba: J. Vyšohlíd. Světlo a zvuk: J. Tulach. Hrají: 
I. Bílková, J. Popela, P. Černík, J. Vyšohlíd.
neděle 20. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: děti 
80 Kč, ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 12.

PRAPRAPRA... POHÁDKA
Divadlo Toy Machine
Představení pro děti od 3 let. Odkud jsme se vlastně vzali? Chodi-
li po zemi dinosauři? Opravdu nosí čáp děti? Na všechny otázky 
má odpověď starý praděda, kterému se vždy do příběhů připlete 
velký chlupatý GUGU! Autorská loutková pohádka pro děti. 
Režie: Tomáš Běhal, Dorka Bouzková. Hrají: Dorka Bouzková, 
Tomáš Běhal. Scénografie: Pavel Heřmann, Vilém Krška.
neděle 3. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: děti 
50 Kč, ostatní 70 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 1.



Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

ROMAN FRANTA: CO NÁM ZBÝVÁ

Do 22. 1. můžete navštívit výstavu Romana Franty, jednoho 
z našich současných komerčně nejúspěšnějších autorů, finalisty 
Ceny Jindřicha Chalupeckého, vítěze malířské Evropské soutě-
že SBC Londýn.
K výstavě v Galerii UFFO sám autor uvádí: „Výstava je plná 
detailů (věcí, zvířat, lidí, rostlin, ovoce, zeleniny) malovaných 
velmi zblízka. Fascinace detailem, strukturou a barvou materi-
álu, komponováním částí předmětů do formátu, primární ne-
čitelnost, zdůraznění objemu, ... Hra s obecně známými věcmi 
trochu jinak.“ 
Partner Galerie UFFO: GRUND, a.s. 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR. 
do 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 

MARTINA CHLOUPA: KDE DOMOV MŮJ

Martina Chloupa, absolventka pražské AVU, modeluje, kres-
lí, fotografuje, ilustruje, je autorkou exponovaně erotických 
instalací. Neváhá odlévat těla do lukoprenu, vytváří drobné 
plastiky autobusů i masivních objektů - nábytku a stále maluje. 
Autorčin malířský projev je rozpoznatelný, v mnoha ohledech 
typický, ale zároveň bohatý a rozvíjející se. V Galerii UFFO se 
nám tato talentovaná umělkyně představí v plné škále.
Vernisáž se koná v úterý 29. 1. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND, a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR.
30. 1. - 5. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

TANEČNÍ KURZY
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Do 10. ledna máte možnost přihlásit se do Tanečních kurzů pro 
manželské páry a taneční dvojice pod vedením manželů Pozna-
rových. Kurzy se budou konat v Národním domě a budou určeny 
pokročilejším účastníkům. Kurzovné: 1200 Kč za taneční pár.
Termíny lekcí: pátky 15. a 22. února, 1., 8., 15. a 22. března 2013
Kurz A vždy od 18:00 do 20:00 hodin - pro mírně a středně 
pokročilé: pro ty, kteří kurz u manželů Poznarových absolvo-
vali jednou či dvakrát (případně vícekrát, ale netroufají si do 
kurzu B).
Kurz B vždy od 20:30 do 22:30 hodin - pro více pokročilé: pro ty, 
kteří kurz u manželů Poznarových absolvovali třikrát či vícekrát.
V případě, že se kurz B nenaplní dostatečným počtem párů, 
bude se kurz A konat od 19:00 do 21:00 hodin.
Věneček se uskuteční 29. 3. od 20:00 do 24:00 hodin.
Přihlásit se můžete do 10. 1. 2013 na e-mailové adrese: 
rygrova@uffo.cz
V přihlášce vždy uveďte jména a příjmení obou tanečních part-
nerů, telefon a e-mailovou adresu jednoho z tanečního páru. 
Nezapomeňte také uvést, zda se jedná o kurz A či B.
Nejpozději 15. 1. obdržíte odpověď, zda se kurzy uskuteční 
(dle počtu účastníků), a budete vyzváni k zaplacení kurzov-
ného do 31. 1.
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3. 2. PRAPRAPRA... POHÁDKA
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Toy Machine
 Představení pro děti od 3 let
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč. Předprodej 

vstupenek od 2. 1.

9. 2. 2. LATINO PARTY
 Živá hudba a tanec pro milovníky latinskoamerických 

rytmů
 Vstupné 240 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 12.

10. 2.   ZIMNÍ ADRENALIN
 Odpolední program pro děti se zábavnými atrakcemi, 

nafukovadly, soutěžemi, hrami ...
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 75 Kč. Předprodej 

vstupenek od 7. 1.

11. 2. ELBA A SICÍLIE OČIMA CTIBORA KOŠŤÁLA 
 Cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 1.

12. 2.  LIMONÁDOVÝ JOE aneb Koňská opera
 Divadlo a hudba: Divadlo Radost, Brno
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 12.

13. 2.  MARTINŮ VOICES
 Vokální těleso, koncert klasické hudby
 Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 14. 1.

16. 2. 3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
 Hraje Taneční orchestr Timbre Music, moderuje Petr 

Rychlý, program nabídne lightshow, nový cirkus, 
taneční vystoupení, soutěž o ceny (každá vstupenka 
vyhrává!). 

 Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
 Vstupné 430 Kč. Předprodej vstupenek od 14. 1.

19. 2.  AMAZONIE
nebo  Činoherní divadlo A: Buranteatr, Brno
26. 2.  Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 1. 

20. 2. VE STANICI NELZE
 Divadelní delikatesy: Veselé skoky, Praha
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 12.

21. 2. HELENA VONDRÁČKOVÁ
 Koncert s Charlie Bandem
 Vstupné 590, 540, 500, 410 Kč. Předprodej vstupenek 

od 10. 12.

24. 2.  O NEZBEDNÉ KOMETĚ
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Radost, Brno
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej 

vstupenek od 21. 1.

25. 2. MADAGASKAR
 Martin Loew - cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 1.

25. 2.  ÚSMĚVNÁ VZPOMÍNÁNÍ 
 LUKÁŠE VACULÍKA A JANY HUBINSKÉ
 Zábavné setkání s dvěma oblíbenými hereckými 

osobnostmi
 Vstupné 210, 180 Kč. Předprodej vstupenek od 17. 12.

28. 2. UCHO
 Divadelní představení souboru Triarius Česká Třebová
 Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 1.



KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz 

1. úterý NOVÝ ROK - kino Vesmír nepromítá                             

2. středa
3. čtvrtek
19:00 hodin

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?                             
Francouzsko-německá tragikomedie. Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne 
jsou nerozlučnými přáteli více než 40 let. Když začínají mít na obzoru přízrak 
domova důchodců, rozhodnou se žít společně. Režie: S. Robelin. Hrají: 
G. Caplin, J. Fonda, C. Rich, P. Richard, G. Bedos, D. Brühl aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 80 Kč

4. pátek
5. sobota
16:30 hodin

RAUBÍŘ RALF 3D
Americký animovaný film. Ralfa již nebaví úloha padoucha, a tak 
vezme osud do svých rukou a vydá se na cestu po celé herně několika 
generacemi videoher, aby dokázal, že i on se může stát hrdinou. Režie: 
R. Moore. Režie českého znění: V. Karas. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut ** vstupné 130 Kč

4. pátek
5. sobota
19:00 hodin

LADÍME!
Americká hudební komedie. Film plný dobré muziky. Nesnaží se 
spoléhat jen na netradiční předělávky světových hitů, důležité jsou pro 
něj dobrý příběh a sympatičtí hrdinové z „masa a kostí“. I proto tvůrci 
do hlavní role vybrali na Oscara nominovanou Annu Kendrick. Režie: 
J. Moore. Dále hrají: B. Snow, R. Wilson, E. Banks aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 100 Kč

6. neděle       
16:30 hodin  

RAUBÍŘ RALF 2D               
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

7. pondělí      
8. úterý         
9. středa        
19:00 hodin    

OUI, ŠÉFE!
Francouzsko-španělský film. Jacky Bonnot je talentovaný kuchař 
a ctitel velkého kuchařského umění. Sní o úspěchu a o tom, že si 
jednoho dne otevře vlastní restauraci. Finanční situace jej nutí přijímat 
podřadné práce a jeho život se změní teprve ve chvíli, kdy mu cestu zkříží 
slavný šéfkuchař Lagarde.
Mládeži přístupno ** titulky ** 84 minut ** vstupné 80 Kč

10. čtvrtek    
19:00 hodin

ANNA KARENINA     
Britské romantické drama. Díky románové předloze L. N. Tolstého je 
příběh Anny Kareniny všeobecně známý. Přesto z něj režisér J. Wright 
dokázal vytvořit naprosto unikátní zážitek - film, jehož obrazy jsou tak 
působivé, jako emoce, jež zachycují. Hrají: K. Knightley, J. Law, A. Taylor-
Johnson, K. Macdonald aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 80 Kč

11. pátek      
12. sobota    
16:30 hodin  

LEGENDÁRNÍ PARTA 3D
Americký animovaný film. Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem 
radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů a ta se pokusí ho 
zastavit. Její členové provázejí každého z nás od dětství, ale nikoho asi 
ještě nenapadlo, že by ti, co rozdávají radost, také uměli rozdávat rány. 
Režie: P. Ramsey. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 130 Kč

13. neděle   
16:30 hodin

LEGENDÁRNÍ PARTA 2D 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

11. pátek     
12. sobota    
13. neděle    
19:00 hodin 

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL     
Americký thriller. Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, 
kdy on sám chce být nalezen. Objevuje se u případů, kde je spravedlnost 
slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony země. Drsný hrdina 
z bestsellerů spisovatele Lee Childa konečně vstoupil na plátna kin. Režie: 
Ch. McQuarrie. Hrají: T. Cruise, R. Pike, R. Duvall, R. Jenkins, W. Herzog 
a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 130 minut ** vstupné 100 Kč

15. úterý     
16. středa    
19:00 hodin  

NA DIVOKÉ VLNĚ
Americké dobrodružné drama. Životní příběh J. Moriartyho, 
neobyčejně talentovaného surfaře, jehož snem bylo zdolat Mavericks 
- jednu z největších mořských vln na světě. Film plný adrenalinu a akce. 
Režie: K. Salem, J. Meenaghan, B. Hooper. Hrají: G. Butler, A. Spencer, 
E. Shue, J. Weston a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 80 Kč

16. středa    
10:00 hodin  

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Jak pejsek 
s kočičkou myli podlahu, O panence, která tence plakala, Jak si pejsek 
roztrhl kalhotky, Jak si pejsek s kočičkou dělali dort, O pejskovi a kočičce 
jak psali psaní.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

17. čtvrtek   
19:00 hodin

OBČAN K                                                       ART film - pro náročnější diváky
Český dokumentární film. Skupina 12 umělců se vydává na průzkum 
tenké hranice osobní svobody. Zaměňují své identifikační průkazy a půl 
roku žijí pod cizími jmény. Svými činy vzdorují systému, který se snaží mít 
jejich životy pod kontrolou. Režie: M. R. Dvořák.
Mládeži nepřístupno ** 72 minut ** vstupné 70 Kč

18. pátek     
19. sobota   
16:30 hodin  

PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)
Americké dobrodružné drama. Neuvěřitelná plavba chlapce a 
4 zvířat, jež se zachránili ze ztroskotané lodi a ocitli se uprostřed oceánu 
v záchranném člunu. Jak přežili strastiplnou pouť k pevnině, uvidíte 
ve filmu oscarového režiséra Anga Lee. Hrají: I. Khan, G. Depardieu, 
S. Sharma, R. Spall a další.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 127 minut ** vstupné 140 Kč

20. neděle  
16:30 hodin

PÍ A JEHO ŽIVOT (2D)
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 127 minut ** vstupné 90 Kč

18. pátek    
19. sobota   
20. neděle   
19:00 hodin 

SEDM PSYCHOPATŮ 
Americká kriminální komedie. Marty se zoufale snaží dokončit svůj 
nový scénář a inspiraci hledá u svých kamarádů - výstředního herce 
Billyho a nábožensky založeného Hanse. Oba se živí příležitostnými 
krádežemi psů, které po vypsání odměny vracejí jejich zazobaným 
páníčkům. Tentokrát však unesli špatného psa ... Režie: M. McDonagh. 
Hrají: C. Farrell, Ch. Walken, O. Kurylenko a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 90 Kč

21. pondělí  
22. úterý      
23. středa     
19:00 hodin   

BÍDNÍCI        
Americké muzikálové drama. Jean Valjean je odsouzen na galeje kvůli 
obyčejné krádeži chleba. Po propuštění se stane váženým a bohatým 
občanem, ale stále ho pronásleduje fanatický policista Javert. Valjeanovy 
cesty se protnou se smutným osudem mladé ženy a její malé dcery. 
Režie: T. Hooper. Hrají: H. Jackman, R. Crowe, A. Hathaway a další.       
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 152 minut ** vstupné 100 Kč

24. čtvrtek   
19:00 hodin 

PEVNOST                                                       ART film - pro náročnější diváky
Český dokumentární film. Osou tragikomického snímku je návštěva 
Podněsterské moldavské republiky, jejíž suverenitu uznává jen několik 
států a která připomíná komunistický skanzen v 21. století. Režie: Lukáš 
Kokeš, Klára Tasovská.
Mládeži přístupno ** titulky ** 70 minut ** vstupné 80 Kč

25. pátek      
26. sobota    
16:30 hodin  

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D) 
Belgický animovaný dobrodružný film. Sammy a Ray, dva nerozluční 
želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. 
Rozhodnou se dokázat nemožné a dostat se na svobodu. Režie: 
B. Stassen.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 93 minut ** vstupné 120 Kč

27. neděle   
16:30 hodin  

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 (2D)             
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 93 minut ** vstupné 80 Kč

25. pátek     
26. sobota   
27. neděle   
19:00 hodin 

NÁVRAT DO SILENT HILL (3D)
Americký horor. Když její otec zmizí, Heather Mason je vtáhnuta 
do děsivé dimenze, která zná vysvětlení podivných nočních můr, jež jí 
provázely celé dětství. Režie: M. J. Bassett. Hrají: S. Bean, F. Mitchell, 
C. A. Moss a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 120 Kč

29. úterý      
30. středa    
19:00 hodin  

ATLAS MRAKŮ
Americké dobrodružné drama. Film zobrazuje myšlenku kontinuální 
propojenosti našeho bytí a našich činů napříč časem a prostorem, kde 
všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění 
ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá 
revoluci v daleké budoucnosti. Režie: A. Wachowski, L. Wachowski, 
T. Tykwer. Hrají: T. Hanks, H. Berry, J. Broadbent, H. Weaving, 
S. Sarandon a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 164 minut ** vstupné 100 Kč

30. středa    
10:00 hodin 

VZPOURA HRAČEK
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Pan Prokouk 
přítel zvířátek, Jak jedli vtipnou kaši, Hugo a Bobo, Jak Lískulka poznala 
vílu Lesanku, Vzpoura hraček, Jak Lískulka zachránila Berušku, Krtek na 
poušti.
Mládeži přístupno ** 68 minut ** vstupné 30 Kč

31. čtvrtek  
19:00 hodin

HON                                                             ART film - pro náročnější diváky
Dánské drama. Lukas se nedávno rozvedl a začíná nový život, jehož 
poměrně dobrou pohodu naruší jedna nahodilá lež. Celá vesnice 
podlehne podivné hysterii a Lukas musí uhájit svou čest a později 
v kolektivní štvanici i holý život. Režie: T. Vinterberg. Hrají: M. Mikkelsen, 
T. Bo Larsen, A. Wedderkopp a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 80 Kč

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

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PRODEJ 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
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