
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ÚNORU 2013
sobota 2. 2. 1. SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ KPT. JAROŠE TRUTNOV, 

SKBU TRUTNOV A BENE DANCE ART TEAM
Program: Taneční ukázky EDC BDAT, ukázky bojových 
umění SKBU Trutnov
Pořadatel: ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, SKBU Trutnov 
a Bene Dance Art Team
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250 Kč ** předprodej 
vstupenek: sekretariát ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, 
TIC na Krakonošově nám., kancelář SKBU Trutnov 
a kancelář EDC BDAT

neděle 3. 2. PRAPRAPRA... POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Toy Machine
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

6. - 27. 2. FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT
  6. 2. BĚLORUSKÝ SEN
13. 2. FILM JAKO BRNO
20. 2. KE SVĚTLU
27. 2. Z POPELNICE DO LEDNICE
Pořadatel: o. s. Zelený Trutnov
Horský klub Mates (Svatojanské náměstí) ** 
vždy od 17:30 hodin

středa 6. 2. BUDDHOVO UČENÍ
Přednáší Roman Virt - cestující učitel, žák lamy 
Ole Nydahla 
Pořadatel: Buddhismus Diamantové cesty Trutnov
UFFO (zkušebna) ** 19:00 hodin ** 
vstupné 70 Kč

čtvrtek 7. 2. VŠUDE DOBŘE, V BRUNEJI NEJLÍP?
Cestopisná přednáška Oldřicha Šlegra
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 10. 2. ZIMNÍ ADRENALIN
Odpolední program pro děti se zábavnými atrakcemi, 
nafukovadly, soutěžemi, hrami ...
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin 

pondělí 11. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Elba a Sicílie očima Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 11. 2. ELBA A SICÍLIE OČIMA CTIBORA KOŠŤÁLA 
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 12. 2. LIMONÁDOVÝ JOE aneb Koňská opera
Divadlo a hudba: Divadlo Radost, Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 13. 2. MARTINŮ VOICES
Vokální těleso, koncert klasické hudby
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin   

středa 13. 2.
čtvrtek 14. 2.

HODINA ZPÍVÁNÍ - VE ZVĚŘINCI
Hudební pořad Jaroslava Uhlíře pro MŠ a 1. st. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin 

čtvrtek 14. 2. PŘEDNÁŠKA S ESOTERICKOU TEMATIKOU
Přednáška je určena lidem, kteří hledají smysl života, 
objasňuje „minulé životy“ a různé duchovní zážitky.
Pořadatel: Vladimír Resl
Národní dům ** 18:00 hodin

čtvrtek 14. 2. AMAZONIE
Činoherní divadlo A: Buranteatr, Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 16. 2. 3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Hraje Taneční orchestr Timbre Music, 
moderuje Petr Rychlý.
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin 

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. hodině v restauraci

sobota 16. 2. BERAN JIŘÍ s.r.o.: REPREZENTAČNÍ PLES
K tanci hraje skupina GENY, předtančení - ukázka 
standardních a latinskoamerických tanců, bohatá 
tombola.
Pořadatel: BERAN JIŘÍ s.r.o.
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 290 Kč 
** předprodej vstupenek: BERAN JIŘÍ s.r.o. 
(Libušinka 468), tel. 739 333 390

středa 20. 2. VE STANICI NELZE
Divadelní delikatesy: Veselé skoky, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 21. 2.  RAKOUSKO aneb NAROZENINY V OPEŘE
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 21. 2.  NAHLÉDNUTÍ DO DĚJIN DOLOVÁNÍ ČERNÉHO UHLÍ 
V JESTŘEBÍCH HORÁCH 
Přednáška Václava a Věry Jiráskových
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 21. 2.  HELENA VONDRÁČKOVÁ
Koncert s Charlie Bandem
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 21. 2.  KALTENECKER´S 1705
QUATTRO FORMAGGI
Jazzinec 2013
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a UFFO - SCT
Pod Hradem ** 19:00 hodin

pátek 22. 2. INDIE - O LIDECH
Přednáška A. Blažkové a K. Večeřové, součástí večera 
bude také ochutnávka indických jídel a poslech 
hudebních ukázek.
Pořadatel: Středisko misie a diakonie Strom naděje 
Trutnov
Husitská fara (Úpická 146) ** 18:00 hodin ** vstupné 
dobrovolné
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neděle 24. 2. O NEZBEDNÉ KOMETĚ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Radost, Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 25. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Madagaskar 
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 25. 2. MADAGASKAR
Martin Loew - cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

pondělí 25. 2. ÚSMĚVNÁ VZPOMÍNÁNÍ 
LUKÁŠE VACULÍKA A JANY HUBINSKÉ
Zábavné setkání s dvěma oblíbenými hereckými 
osobnostmi
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 26. 2. DOBRODRUŽSTVÍ PIRÁTA KOLÍSKA
Představení Divadla Polárka, Brno pro MŠ a 1. st. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin 

čtvrtek 28. 2. KRUTÉ MOŘE: ATLANTICKÉ KONVOJE 
A BOJE S NĚMECKÝMI PONORKAMI
Přednáší Mgr. Petr Fuxa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin  

čtvrtek 28. 2. UCHO
Divadelní představení souboru Triarius Česká Třebová
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 28. 2. WILL BERNARD TRIO
SUPER TRIO WUH 
Jazzinec 2013
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

 VÝSTAVY
do 15. 2. JAZZ-WORLD-PHOTO

Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro 
kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

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

do 2. 3. JAN HÍSEK: CESTA NA SEVER 
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

do 3. 3. JAROSLAV CITA: OD VTIPU K VEČERNÍČKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 5. 3. MARTINA CHLOUPA: KDE DOMOV MŮJ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

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

4. 2. - 29. 3. PAVEL NOVOTNÝ: CESTA VESMÍREM
Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání 
filmu

15. 2. - 21. 4. JÁ JSEM HORNÍK, KDO JE VÍC: Z HISTORIE UHELNÉHO 
HORNICTVÍ NA TRUTNOVSKU
Vernisáž 14. 2. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Václavem Jiráskem
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

21. 2. - 20. 4. PAVEL VÁCHA: JAZZOVÉ VZPOMÍNKY
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro 
kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

 KURZY
čtvrtek 14. 2. YOU CAN DANCE!

První lekce tanečního souboru pro veřejnost. Další 
lekce každý čtvrtek v 19:00 hodin až do 25. 4. 
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ulice)

středy 13., 20. 
a 27. 2.

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

pátky 15. 
a 22. 2.

TANEČNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
A TANEČNÍ DVOJICE
Kurz pro pokročilejší pod vedením manželů 
Poznarových. Jen pro předem přihlášené!
Pořadatel: UFFO - SCT
Národní dům 

 PŘIPRAVUJE SE
sobota 9. 3. 9. ABSOLVENTSKÝ PLES TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA

Hraje kapela Levou rukou band. Host večera: 
kouzelník Richard Nedvěd.
Pořadatel: o. s. Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 220 a 250 Kč ** 
předprodej vstupenek: inzertní kancelář 
Krkonošského deníku (Bulharská ulice) 
a na www.vlanet.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

YOU CAN DANCE!
TANEČNÍ SOUBOR PRO VEŘEJNOST

Pořádá o. s. Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov. Náplní deva-
desátiminutových lekcí je připravit tělo prostřednictvím zvo-
lených tanečních technik na kultivovaný taneční pohyb, který 
přinese vnitřní uspokojení tím, že rozvíjí fyzickou zdatnost 
i kreativitu a osobitý potenciál každé tanečnice. 
Lekce začínají ve čtvrtek 14. února v 19:00 hodin a pokračují 
pak každý čtvrtek ve stejném čase do 25. dubna v novém ta-
nečním sále v budově ZUŠ Trutnov ve Školní ulici.
Taneční soubor je určen pro zájemce z řad veřejnosti bez roz-
dílu věku. Náplní a zároveň cílem je nabídnout zajímavou al-
ternativu těm, kdo si chtějí udržet kondici, vyzkoušet si jiné 
pohybové možnosti, potkat nové lidi a spolu s nimi se podílet 
na vytváření choreografií, které jsou poté prezentovány pub-
liku. Naše krédo je TANČIT MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ, kdo jen 
trochu chce. Soubor je uspořádán do deseti lekcí, při kterých 
se vystřídají jak kondiční, technické a strečinkové vazby, tak 
i repertoár, v němž se účastníci naučí choreografie na vybrané 
téma, a to ve stylu scénického tance.
Lekce vedou lektorky: Jana Michaličková, Bc. Kateřina Tala-
vašková, DiS., a Mgr. Blanka Matysková. Oblékněte se poho-
dlně, tančíme bez obuvi (doporučujeme teplé neklouzavé 
ponožky).
Cena celého bloku je 650 Kč. Jednotlivá lekce 80 Kč - kvůli ná-
vaznosti doporučujeme absolvovat všechny tréninky. Přihlásit 
se můžete e-mailem (matyskovab@seznam.cz) do 11. února.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

SOUBORNÝ KATALOG ČR
úterý 19. 2. od 9:00 hodin

Pro odborné pracovníky muzejních, školních a veřejných 
knihoven se uskuteční školení o Souborném katalogu České 
republiky. Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje 
o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které 
do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními 
záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elek-
tronické podobě je Souborný katalog ČR budován od roku 
1995 a obsahuje cca 5 mil. záznamů českých a zahraničních mo-
nografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, 
zprávy z konferencí ...). Hlavními tématy školení bude vyhledá-
vání informací o dokumentech, meziknihovní výpůjční služba 
a přispívání do tohoto katalogu. 

RAKOUSKO 
aneb NAROZENINY V OPEŘE

čtvrtek 21. 2. od 16:00 hodin

Aniž bychom opustili knihovnu, procestovali jsme při našich 
pravidelných setkáních během jediného roku celou Evropu. 
Snažili jsme se, aby se děti nenudily a přitom získaly základ-
ní údaje o prezentovaných zemích. Imaginární návštěvou Ra-
kouska naše putování zakončíme.
Rakousko je zemí Alp, hudby, plesů, opery a operety, vídeňské 
jezdecké školy. Je i zemí císařů a úředníků, do které chodili 
naši předci na zkušenou a na vandr, zemí, která má dodnes 
styl a kouzlo starých časů. Budeme si vyprávět o síle rodiny 
Habsburků, o hudebním skladateli W. A. Mozartovi, zmíníme 
vykladače nejtajnějších snů S. Freuda. Podrobněji probereme 
Vídeň, která se už od konce 18. století stala ohniskem kultur-
ního života. Na konci 19. století zde vznikla i nová forma di-
vadla - opereta. Rytmem valčíků dýchá město dodnes a Ples 
v opeře je vrcholem společenské sezóny. Vysvětlíme si význam 
slova biedermeier, nezapomeneme na císařovnu za katedrou, 
na vídeňskou specialitu „jablka v županu“, …
Ve výtvarné části podvečera budeme vyrábět harmonickou 
operní zpěvačku a nebude chybět oblíbená pohybová hra, ten-
tokrát na spícího Mozarta.
Zveme mezi nás i děti (spíše mladšího školního věku), které se 
našich setkání doposud nezúčastňovaly.

PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

I letos se naše knihovna rozhodla připojit k projektu na podpo-
ru čtenářské gramotnosti. V období od února do května 2013 
připravíme pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny 
a uspořádáme další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. Od-
měnou za úspěšné absolvování projektu bude pro děti knížka 
- původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována vý-
hradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihku-
pecké síti koupit.
Děkujeme všem vyučujícím prvních tříd, které se do uvedeného 
projektu přihlásí. Lze tak učinit na tel. čísle 499 815 544 (paní 
Žaludová nebo Holá).

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

JAROSLAV CITA: OD VTIPU K VEČERNÍČKU

Výstava představuje tvorbu Jaroslava City, známého výtvarníka a hu-
moristy. Jaroslav Cita 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. 
Výstava prodloužena do 3. 3. 

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

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. 

JÁ JSEM HORNÍK, KDO JE VÍC:
Z HISTORIE UHELNÉHO HORNICTVÍ NA TRUTNOVSKU

Muzeum Podkrkonoší připravilo ve spolupráci s předním montánním 
odborníkem Václavem Jiráskem z Trutnova výstavu, která připomíná 
více než čtyři století trvající historii uhelného hornictví na Trutnovsku. 
První písemná zmínka o dobývání uhlí v našem regionu pochází z roku 
1570 a váže se k Žacléřsku. Těžba uhlí skončila v Podkrkonoší v roce 
1994, kdy byl uzavřen důl Kateřina v Radvanicích. Na výstavě bude při-
pomenuta historie dobývání uhlí na Žacléřsku, Svatoňovicku i Radva-
nicku. K vidění bude dobové hornické nářadí (lampy, sbíječky, přilby, 
záchranné přístroje), hornické uniformy, plány, dokumenty, odznaky, 
fotografie ze soukromých i muzejních sbírek regionu (Městské muze-
um Rtyně v Podkrkonoší, Městské muzeum Žacléř ad.).
Vernisáž se koná ve čtvrtek 14. 2. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 21. 4.

VŠUDE DOBŘE, V BRUNEJI NEJLÍP?

Oldřich Šlegr seznámí veřejnost se svou cestou po ostrově Borneo, při 
které mimo jiné navštívil sultanát Brunej, patřící k nejbohatším ropným 
zemím na světě. Věděli jste, že podle sultánova nařízení se ve státě nemu-
sejí platit daně a obyvatelé mají zdarma zdravotnictví a školství? Více se 
dozvíte na cestopisné přednášce doprovázené projekcí fotografií.
Přednáška se koná ve čtvrtek 7. 2. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

NAHLÉDNUTÍ DO DĚJIN DOLOVÁNÍ ČERNÉHO UHLÍ 
V JESTŘEBÍCH HORÁCH

Přednáška Václava a Věry Jiráskových připomene čtyři století uhelné-
ho hornictví v oblasti Jestřebích hor, započatá objevem uhlí roku 1590 
v Markoušovicích a ukončená na počátku 90. let 20. století. V Jestřebích 
horách existovala celá řada důlních děl, která manželé Jiráskovi zevrub-
ně prozkoumali a výsledky své práce prezentovali v několika publika-
cích. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů a čtením zají-
mavých ukázek z kronik i dalších archivních pramenů.
Přednáška se koná ve čtvrtek 21. 2. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

KRUTÉ MOŘE: ATLANTICKÉ KONVOJE 
A BOJE S NĚMECKÝMI PONORKAMI

Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov seznámí zájemce se 
slavným anglickým válečným románem a filmem Kruté moře. Pojed-
náno bude o atlantických konvojích a boji s německými ponorkami 
během druhé světové války. Pozornost bude věnována rovněž ponorce 
U-333, nad kterou mělo od roku 1941 patronát město Trutnov. Ponor-
ka mj. nesla na své věži trutnovský městský znak. Tato „trutnovská“ 
ponorka byla potopena v severním Atlantiku 31. července 1944 a všech 
45 členů posádky zahynulo. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 28. 2. v 17:00 hodin. Vstup volný. 
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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

JAN HÍSEK: CESTA NA SEVER

Autor by se dal zařadit do větve imaginativního umění, jeho 
vysoce senzitivní a záhadně působící práce jistě osloví příznivce 
snivosti, spirituality a jemného tajemna.
V trutnovské galerii jsou předvedeny práce, které bylo mož-
né zhlédnout v prestižních tuzemských institucích, především 
v pražském Rudolfinu, ale uvidíte zde i práce, které dosud ni-
kde vystaveny nebyly. Díky tomu je expozice atraktivní nejen 
pro návštěvníky Hískovy tvorby neznalé, ale i pro ty, kteří se již 
s jeho tvorbou setkali.
Pro bližší charakteristiku ocituji kurátora výstavy, pana Radka 
Wohlmutha: „Jan Hísek je snivý typ umělce s romantickými ko-
řeny. Citlivý, životní i tvůrčí solitér, jehož dílo vyrůstá z tradic 
literárního symbolismu a vlastní vrstevnaté imaginace. Cesty 
jeho osobního a uměleckého života nevedou pouze po povr-
chu, ale jako jedny z mála se ubírají i dovnitř, do labyrintu nit-
ra. Není lehké je vždy sledovat, ale putování po nich rozhodně 
stojí za to.“
Jsem přesvědčen, že Hískova tvorba v kraji s tradicí krkonošských 
a podkrkonošských spiritistů najde nejednoho příznivce a urči-
tým způsobem se napojí i na spodní proudy krajin našich duší. 
Výstavu můžete zhlédnout do 2. března.
Termíny na animační program k výstavě pro skupiny žáků zá-
kladních a středních škol můžete objednávat na tel. 499 815 916.

Mgr. Štěpán Málek, akad. soch.

JAZZ-WORLD-PHOTO

Pod tímto názvem se skrývá první společná výstava profesio-
nálních fotografů z různých koutů světa, jejichž vášní je JAZZ. 
Každý z nich je zastoupen vždy jedinou fotografií.
Mezi čtyřiceti sedmi snímky je k vidění vítězná FOTOGRAFIE 
ROKU 2012 Chick Corea Pavla Korbuta z Ruska (cena uděle-
ná Jazz Journalist Association), ale také čerstvě oceněná foto-
grafie Roberta Ragana (basista slovenské kapely Pacora Trio, 
účastníka předloňského Jazzince) a další zajímavé „lahůdky“ 
z prostředí jazzových koncertů.  
Tato unikátní prezentace se stane po Trutnovu putovní a jis-
tě oblétne mnoho dalších zemí, neb již v samotném zárodku 
vzbudila velkou pozornost a zájem dalších evropských jazzo-
vých festivalů.  
Autora projektu Patricka Marka měli možnost poznat pravi-
delní návštěvníci našich vernisáží v budově městského úřadu 
v roce 2009, kde příjemně překvapil propojením motivů vážek 
a jazzu (Křehké vibrace).
Jazz-World-Photo zahájila trojici doprovodných výstav hudeb-
ního festivalu Jazzinec a zůstane ve výstavním prostoru měst-
ského úřadu až do 15. února. 
Vystřídá ji výběr vzrušujících fotografií z 60. let Pavla Váchy 
- Jazzové vzpomínky (od 21. února) a poté Tóny jazzu trutnov-
ského fotografa Jaroslava Jirmana (od 25. dubna).
Milovníci prchavých okamžiků a vypjatých emocí uspořádali 
skutečnou hostinu pro nadšence stejného druhu, vítejte v opa-
ru atmosféry této hudební kultury …

Alena Rodrová

JAZZINEC 2013

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.  
ve spolupráci s UFFO - SCT

Mezinárodní jazzový festival Jazzinec rozezní během 15. ročníku 
trutnovské koncertní sály jazzovou hudbou zakotvenou v tradici 
i s přesahy do jiných žánrů.  
Festival trvající od 17. 1. do 10. 4. nemá stěžejní téma. Tomáš 
Katschner ale postavil dramaturgii na čerstvých objevech, aktuál-
ních hvězdách i návratech legend: „Rád se vracím k léty prověřeným 
jménům, ještě raději však mám, když jsem u něčeho, co právě vzni-
ká - něčeho nového a okouzlujícího. A to je to, o co se každoročně 
v rámci dramaturgie Jazzince snažím. Prověřené, ale i zbrusu nové 
projekty bez nudy a šedi. I letos uslyšíme interprety, kteří tu již byli 
- ale v naprosto nových souvislostech - Michal Žáček jako sólista Big 
Bandu, Erik Truffaz představí Annu Aaron a třeba Radovan Tariška 
přiveze newyorské extra hráče, kteří se budou inspirovat sloven-
ským folklórem. Vedle toho bude řada nových hvězd - nespouta-
ná Mina Agossi, mimořádný zpěvák Vojta Dyk a kytarový kouzelník 
Frank Gambale. Ale mohu mluvit o dalších a dalších. Je lépe si to 
přijít poslechnout a zažít!“
 
21. 2. od 19:00 hodin vystoupí Pod Hradem dvě velmi dravé fusi-
on jazzové kapely: Kaltenecker´s 1705 z Maďarska a naši Quattro 
Formaggi. 
Strhující maďarské trio si pro svůj nový projekt vzalo inspiraci z fil-
mu Legenda o 1900, v němž si geniální hráč odpaluje cigaretu od 
rozžhavených klavírních strun (přičemž číslovka v názvu souvisí s his-
torickým nástrojem). Se Zsolanem Kalteneckerem a jeho klávesami 
to není až tak horké, ale s kontrabasistou Bélou Piri a perkusistou 
Andrásem Désem pořádný požár občas připomínají. Odráží se od 
moderního jazzu ve šlépějích tvorby Avishai Cohena, ovšem pak už 
míří za rockem, klasikou, world music, funky i ztišeným ambientem, 
zkrátka kam ho nasměruje autorský a improvizační vítr. 
Nažhavený fusion jazz Quattro Formaggi je hodný svého názvu. Tak 
jako slavná italská pizza stojí na čtyřech základních sýrových ingre-
diencích, neobejde se pražská kapela bez vkladu svých čtyř členů. 
Marek Prokop (saxofony), Johnny Bálek (klávesy), Michael Krásný 
(baskytara) a Oliver Lipenský (bicí) vkládají do hudby nejen své in-
strumentální mistrovství, ale především nejrůznější vlivy a zájem 
o desky Mike Sterna nebo Joe Zawinula.

28. 2. od 19:00 hodin bude Koncertní síň B. Martinů patřit americké-
mu kytaristovi Willu Bernardovi a Super Triu WUH. 
Dvakrát na Grammy nominovaný hráč velké ráže má sice nejblíže 
k souljazzu, protože ale neskrývá obdiv k newyorskému klubu Knit-
ting Factory, napájí svůj jazz z daleko více pramenů: funky, latina, 
reggae, hip hop nebo blues. Bernarda na Jazzinci doprovodí americ-
ký hráč na hammondky Brian Charette a neméně excelentní sloven-
ský bubeník Dano Šoltis. 
Super Trio WUH - už jen ta respekt budící jména a získáte představu 
o koncertě mimo běžné kategorie. V Čechách takřka zdomácnělý 
vynikající americký klavírista Skip Wilkins, kontrabasista František 
Uhlíř a bubeník Jaromír Helešic. Vlastní skladby prostřídají jazzový-
mi standardy svých oblíbenců.

Program na březen
11. 3. Erik Truffaz Quartet & Anna Aaron
14. 3. Paul Lieberman Quartet
 Spiritual & Gospel - Lee A. Davison Quartet
21. 3. Vojtěch Dyk & B Side Band & Michal Žáček
23. 3. Festivalové finále
 Gerald Clark
 Radovan Tariška „Folklore to Jazz“: Benito Gonzalez & Essiet 

Okon & David Hodek
 Mina Agossi
 Frank Gambale High Nature Trio
28. 3. Benson McGlashan Trio



3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA

Již potřetí pořádá UFFO - SCT z pověření města Trutnova re-
prezentační ples, který nabídne návštěvníkům nejen možnost 
strávit příjemný večer s hudbou a tancem, ale i další zajímavý 
program.
Hudební produkci bude tentokrát zajišťovat Taneční orches-
tr Timbre Music Petra Chudoby se svým hudebně-kostýmním 
programem Flash Show. Moderátorem večera bude Petr Rych-
lý. Zajímavou podívanou nabídnou prostřednictvím svého vy-
stoupení Pyroterra (Light show), Cirk La Putyka (Teeter board 
a parterní akrobacie), Fidgety Feet (stepařské retro vystoupe-
ní), Poctivý zloděj Zee Deneck. Je připraveno i půlnoční překva-
pení a soutěž o ceny - každá vstupenka vyhrává!
Generálním partnerem plesu je KARA Trutnov, a.s. Hlavními 
partnery jsou BAK stavební společnost, a.s., Vodovody a kana-
lizace Trutnov, a.s., a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins-
urance Group. Dalšími partnery jsou BOS auto s.r.o., ELEKTRO-
ODPAD DOHNAL s.r.o., XANTIPA AGENCY s.r.o., LOM Babí, a.s., 
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., POLIKLINIKA MASARYKŮV 
DŮM s.r.o., Šolc konstrukce s.r.o., T-Lights, s.r.o., Trutnovská au-
tobusová doprava s.r.o., Veterinář, s.r.o., TRANSPORT Trutnov 
s.r.o.
sobota 16. 2. ** UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin ** VYPRODÁNO!

ELBA A SICÍLIE OČIMA 
CTIBORA KOŠŤÁLA

„Ostrovy v Tyrhénském a Středozemním moři jsem v rámci 
jachtingu navštívil postupně v rozmezí let 2011 - 2012. 
Třetí největší italský ostrov Elba mě uchvátil svojí malebností 
a dostupností. Dostupností nejen turistickou, ale i cyklistickou. 
Této skutečnosti jsem využil a na rozdíl od svých kamarádů ná-
mořníků, kteří ostrov obepluli, jsem jej solidně prošel pěšky. 
Pouť začala v přímořském Porto Azzurro výletem do maleb-
né vesnice Capoliveri s dalekými výhledy. Cesta přes východní 
cíp ostrova do jeho hlavního města Portoferraia se nečekaně 
změnila v osamělé bloudění zcela na východ do přístavu Cavo. 
V Portoferraiu jsem se podíval nejen k Napoleonovu muzeu, 
ale i do komplexu, kde byl vojevůdce „vězněn“. Bizarní košo-
vou lanovkou jsem vyjel na nejvyšší vrchol Elby, 1019 m vysoký 
Monte Capanne, odtud jsem pokračoval na jih, kde jsem se ve-
čer s posádkou opět setkal. 
Sicílii jsem díky její rozloze (největší italský ostrov) poznal 
méně. Na východním pobřeží jsem fotografoval starobylá měs-
ta Riposto, Catania, více jak 2700 let staré Syracusy. Východní 
Sicílie mě ale zajímala hlavně kvůli nejvyšší evropské činné sop-
ce Etně. Její nadmořská výška je vzhledem k častým erupcím 
proměnná, nyní kolem 3330 m. Výstup na trvale aktivní vrchol 
vulkánu není možný. Normální turista se dostane do výšky asi 
3000 m n. m. Až do této výšky Vás mohou dopravit speciální 
terénní autobusy. Mohou. V daný okamžik jsem tam byl jediný, 
kdo se vydal zdolat 1000 m převýšení po svých. Počasí přálo, 
jen bouřil neskutečný vichr, z kterého jsem měl na hraně jedno-
ho z kráterů pocit, že mě poponáší. Ležel jsem na břiše, snažil 
se mezi vichřicí unášenými kameny něco vyfotografovat a uží-
val si pocit odloučenosti a samoty. 
Z cest jsem pro Vás připravil jednak řadu inspirativních snímků, 
ale pro lepší vystižení zmiňovaného i krátká videa. Těším se na 
Vás.“ Ctibor Košťál.
pondělí 11. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 7. 1.

MADAGASKAR

Martin Loew ve svém programu, připraveném pro letošní se-
zonu, zavede diváky na ostrov skotačivých lemurů, záhadných 
chameleonů, věkovitých baobabů a srdečných domorodců. Dob-
rodružné putování přes hory, řeky, pralesy i savany: hliněné ves-
nice, zvědavé děti, strašidelná skalní města i romantické pláže 
s palmami. Příběh velké cesty plný poutavého vyprávění, krásné 
hudby a úžasných fotografií, promítnutých v nejvyšší kvalitě ve 
Full HD rozlišení!
pondělí 25. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 21. 1.

MARTINŮ VOICES 

Komorní sbor Martinů Voices byl založen počátkem roku 
2010. Hlavní ideou jeho vzniku bylo vytvoření vokálního tělesa 
schopného interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší umělec-
ké úrovni. Všichni členové jsou profesionálové, kteří získali své 
vzdělání na konzervatořích a hudebních akademiích, a mají 
bohaté zkušenosti z praxe. V dramaturgii Martinů Voices hra-
je česká hudba významnou roli, ovšem alespoň ze dvou třetin 
je repertoár tělesa zaměřen na vokální tvorbu světovou. Sbor 
se přitom nespecializuje na jediné stylové období, ale uvádí 
širokou škálu hudby od renesance až po nejnovější trendy 21. 
století. Sbormistr: Lukáš Vasilek. Členové: Lenka Bartošíková, 
Grazyna Biernot, Jana Dvořáková, Jana Ehrenbergerová, To-
máš Fiala, Ludmila Hudečková, Věra Přibylová, Martin Slavík, 
Andrea Soukupová, Petr Svoboda, Luboš Šedivý, Martin Vacu-
la, David Vaňáč.
Program: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jan Novák, Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Michael Tippett.
středa 13. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 100 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 1.
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ÚSMĚVNÁ VZPOMÍNÁNÍ
LUKÁŠE VACULÍKA A JANY HUBINSKÉ

Známý a oblíbený herec Lukáš Vaculík, představitel mnoha 
desítek divadelních, filmových a televizních rolí, a Jana Hu-
binská, herečka, zpěvačka, držitelka filmové ceny Český lev, 
hlavní představitelka Ilonky v seriálu Zdivočelá země, se spo-
lečně představí v novém zábavném pořadu plném vzpomínek 
a veselých příhod nejen ze společných natáčení. V roli zpěvačky 
Jana Hubinská zazpívá francouzské šansony Edit Piaf a skladby 
z alba Hotel Hazard. 
pondělí 25. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 210, 180 Kč 
** předprodej vstupenek od 17. 12.

LIMONÁDOVÝ JOE aneb Koňská opera
Divadlo a hudba: Divadlo Radost, Brno

„Rány, šoky, kuří oka, vše vyléčí Kolaloka!“ Jedna z nejslavněj-
ších a nejoblíbenějších českých komedií, kde správní muži pijí 
pouze Kolalokovu lihuprostou limonádu a kde zákon má po-
dobu pistolníka vybaveného přesnou muškou, zářivým úsmě-
vem a lahodným tenorem. Na počátku byl časopisecký povíd-
kový cyklus, pak román (1946), posléze divadelní hra (1955), 
následovalo kultovní filmové zpracování (1964), které má na 
svém kontě i řadu zahraničních ocenění. Jsme přesvědčeni, že 
za ta léta Limonádový Joe vůbec nezestárnul a že pistolník po-
píjející zásadně Kolalokovu limonádu a potírající zlo na Divo-
kém západě by se hodil i u nás. Stejně tak na druhou stranu 
věříme, že vás také výborně pobaví, podobně jako jeho proti-
hráč - gangster hledaný ve čtyřech státech, neštítící se ani těch 
nejhanebnějších zločinů (zvláště pak na nevinných dívkách). 
Režie: Vlastimil Peška.  
úterý 12. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Divadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

AMAZONIE
Činoherní divadlo A: Buranteatr, Brno

Příběh o krásných snech a tvrdé realitě. „Co je to za stát, v kte-
rým člověk jako já má problém splácet půjčku? Vždyť jsem ma-
gistr umění! Umění!“ 
Mundek a Aneta chtěli hrát divadlo, být slavnými herci jako 
třeba Donutil, Stašová, Trojan nebo Geislerová. Měli hrát 
Shakespeara, Čechova nebo aspoň Zelenku. Když šli studovat 
vysokou hereckou školu, brali z tří set lidí deset - a oni byli 
mezi nimi. Brána k velkému umění byla otevřená. Ale když 
školu dokončili, zjistili, že úvazků je málo, dobrých filmů taky 
a nezávislé produkce složenky nezaplatí. Aneta nehraje Ofélii 
- točí nekonečnou telenovelu a řeší, jestli ukáže prsa, když jí 
to režisér nařídí. A Mundek nehraje Macbetha - přivydělává si 
jako chodící reklama na pivo a sní o velkém umění. Co to udě-
lá s jejich láskou? Dopadne to s ní jako v seriálu? A znamená 
to dobře nebo špatně? A co to vlastně znamená se zaprodat? 
A co je vlastně to velké umění? 
Režie: Mikoláš Tyc. Hrají: Michal Isteník, Kamila Zetelová, Ka-
teřina Dostalová, Lukáš Rieger, Vojtěch Blahuta, Václav Hanzl, 
Petr Jarčevský.
čtvrtek 14. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Činoherní divadlo A - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 
330, 300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 1.

VE STANICI NELZE
Divadelní delikatesy: Veselé skoky, Praha

Anna a sedm železničářů v taneční grotesce. Aktéři tohoto před-
stavení tančí, zpívají, milují a potkávají své osudy na 2. nástupišti. 
Nevyklánějte se z oken, nebezpečí zážitku! (volně inspirováno Tol-
stého Annou Kareninou). 
VESELÉ SKOKY jsou seskupením, které existuje od roku 2003. Jed-
ná se o styl pohybového divadla, který propojuje taneční i herecké 
techniky: jazz, swing, step, folklór, balet, němou grotesku a pan-
tomimu. Domovskou scénou Veselých skoků je Divadlo v Celetné 
v Praze. Soubor také často hostuje po celé České republice i v za-
hraničí (Anglie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Německo, Švýcar-
sko). Významnou aktivitou Veselých skoků je účast na festivalech 
a divadelních přehlídkách, odkud si soubor přivezl i několik oceně-
ní: 1. cena a speciální cena poroty na mezinárodním festivalu Tea-
tarfest 2004 v Sarajevu, 1. místo „Jiný umělecký počin roku 2005“ 
ve výroční anketě i-divadlo.cz, 1. cena za nejlepší realizaci - Tea-
tarfest Sarajevo 2006, Anglický debut na Brightonském festivalu 
Fringe 2007 - nominace na cenu Argus Angel. 
Ondřej Neff o nich napsal: „Divadlo Veselé skoky je zvláštní parta. 
Jsou to nádherní nadšenci zapálení do pohybového tyátru. Je to 
pantomima, co dělají? Jistě, to taky, ale mimové to nejsou. Balet? 
Jistě, to taky, ale baleťáci to nejsou. Herci? Ano, herci to jsou. Zpí-
vají. Baví se a baví to i diváky.“ 
Scénář, režie a choreografie: Jana Hanušová, Martin Pacek, Miro-
slav Hanuš. 
středa 20. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Di-
vadelní delikatesy - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

UCHO
Triarius Česká Třebová

„... Nekřič, nekřič … Tak mně vysvětli, o čem vlastně můžu doma 
mluvit, jo? O čem můžu mluvit jenom v kuchyni a v koupelně. 
A o čem se smí mluvit normálně. Říkal jsi, že v kuchyni a v koupelně 
můžem mluvit o všem. Není státní tajemství taky to, že se SOUDRUH 
stal dědečkem? Není to přísně tajné? To může Ucho slyšet? Ucho! 
Piš si! SOUDRUH se stal dědečkem. Je to kluk! Všechny věci má v po-
řádku! Váží tři kila šedesát! Šťastná matka má bohužel málo mlíka.“
„Ucho“, jež Vám nabízíme, je divadelním zpracováním slavného 
Kachyňova filmu s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým 
v hlavních rolích, který pro divadelní prkna upravila dcera autora 
filmového scénáře Jana Procházky Lenka.
Divadelní inscenace umělecké skupiny TRIARIUS z České Třebové 
měla premiéru v květnu 2011, má za sebou řadu úspěšných repríz 
v mnoha městech a v březnu 2012 získala také několik ocenění na 
Východočeské přehlídce činoherního divadla v Červeném Kostel-
ci: Josefu Janu Kopeckému byla udělena cena za herecký výkon 
v hlavní mužské roli a také cena za režii této inscenace, Veronika 
Stasiowská obdržela cenu za herecký výkon v roli Anny a Josef Fi-
kejz byl oceněn za hudbu k inscenaci. Kromě toho lektorský sbor 
udělil také cenu za inscenaci a doporučil ji na celostátní přehlídku 
činoherního divadla ve Volyni.
TRIARIUS byl založen v roce 2000. Není pouze divadelním soubo-
rem, ale také organizátorem mnoha kulturních akcí v České Třebové 
- literatura, výstavy, filmový klub, koncerty, divadelní představení 
... V letech 2002 - 2005 pořádal v České Třebové soutěžní divadelní 
přehlídku TYJÁTR NA TRATI, která byla postupovou přehlídkou na 
Šrámkův Písek, Prima sezónu v Náchodě a Wolkerův Prostějov pro 
Pardubický kraj. V počátcích se TRIARIUS vedle činohry zabýval také 
loutkovým divadlem pro děti. V současnosti se TRIARIUS snaží o kla-
sickou činohru, autorské hry, alternativní divadlo a divadlo poezie. 
A nutno dodat, že se jim daří. Ostatně - přijďte se přesvědčit sami!
čtvrtek 28. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** před-
prodej vstupenek od 21. 1.



Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

MARTINA CHLOUPA: KDE DOMOV MŮJ

Martina Chloupa, absolventka pražské AVU, modeluje, kreslí, foto-
grafuje, ilustruje, je autorkou exponovaně erotických instalací. Ne-
váhá odlévat těla do lukoprenu, vytváří drobné plastiky autobusů 
i masivních objektů - nábytku a stále maluje. Autorčin malířský pro-
jev je rozpoznatelný, v mnoha ohledech typický, ale zároveň bohatý 
a rozvíjející se. 
Partner Galerie UFFO: GRUND, a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 5. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Z NABÍDKY POŘADŮ NA BŘEZEN 2013

5. 3.   VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ  
 Činoherní divadlo A: Slezské divadlo Opava
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek 

od 4. 2.

7. 3.  PÁTÁ DOHODA
 Divadelní delikatesy: Jaroslav Dušek, Alan 

Vitouš, Pjér La Š´éz  
 Vstupné 380, 355, 330 Kč. Předprodej vstupenek 

od 4. 2. pouze v Inforecepci UFFO.

10. 3.  FILUMENA MARTURANO 
 Divadlo a hudba: Agentura Harlekýn (Simona 

Stašová, Svatopluk Skopal)
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 11. 2.

11. 3. EXPEDICE ALTIPLANO
 Monika a Jiří Vackovi - cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 2. 

15. 3. VISACÍ ZÁMEK
 Koncert na stání
 Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek od 4. 2.

17. 3. VYNÁŠENÍ SMRTKY
 Tradiční akce - vítání jara

18. - 20. 3. VELIKONOČNÍ INSPIRACE
 Rukodělná přehlídka, ukázky tradiční výroby 

a řemesel. Pro školy budou v dopoledních 
hodinách připraveny rukodělné dílny, kde se 
děti mohou naučit různé dovednostní techniky 
- jen pro předem přihlášené.

24. 3. TRAMTÁRIE
 Rodinné UFFOkousky: Stage Code
 Představení pro děti od 3 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej 

vstupenek od 25. 2. 

25. 3.  INDIE
 Petr Niesig - cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 25. 2.  

25. 3.  TŘI HOLKY JAKO KVĚT
 Činoherní divadlo B: 

Divadlo Na Fidlovačce, Praha
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 24. 2.

28. 3. CHOREA BOHEMICA A BARBORA MUNZAROVÁ
 Koncert
 Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 25. 2.

HELENA VONDRÁČKOVÁ

Jedna z našich nejprodávanějších a nejúspěšnějších zpěvaček vy-
stoupí v Uffu společně s Charlie Bandem. Během své kariéry na-
zpívala stovky písní, z řady z nich se staly hity (Pátá, Kam zmizel 
ten starý song, Dvě malá křídla tu nejsou, Sladké mámení, Dlou-
há noc, Lásko má, já stůňu, A ty se ptáš, co já). Za svou tvorbu 
v oblasti hudby byla Akademií populární hudby uvedena do Síně 
slávy. 
čtvrtek 21. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 590, 540, 500, 
410 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

Rodinné UFFOkousky

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.

O NEZBEDNÉ KOMETĚ
Divadlo Radost, Brno
Představení pro děti od 5 let. Pohádkový příběh o malé, veselé 
a rozpustilé kometě, která se spřátelí se dvěma hvězdáři. Vi-
zuálním principem tohoto představení je počítačová animace 
- propojení divadla, animovaných prvků a loutek. 
Režie: Zoja Mikotová. Výprava: Sylva Marková. Audiovizuální 
animace: Barbora Střítecká a Jan Sládek. Hudba: Zdeněk Kluka.
neděle 24. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné:  
děti 80 Kč, ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 21. 1.

43 SLUNCE ZÁPADŮ
VerTe Dance
Představení pro děti od 12 let. Něžný duet dospělé ženy - taneč-
nice a malého chlapce. Cesta do světa fantazie pro malé i velké, 
kteří ještě nepřestali snít. 
43 západů slunce spatřil prý během jediného dne Malý princ, 
když pobýval na té nejmenší planetě a mohl vidět tolik slunce 
západů, kolik si jen přál. Přijďte sledovat západy slunce s ním!
Choreografie: Veronika Kotlíková. Tančí: Markéta Vacková, Petr 
Opavský, Jozef Burger. Světelný design, scénografie: Pavel Kot-
lík. Kostýmy: Erika Čičmanová. Hudba: Tomáš Procházka.
neděle 3. 3. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč, 
ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 2.

ZIMNÍ ADRENALIN

Adrenalinové dobrodružství můžete v zimě zažít nejen na sjez-
dovce, ale i v Uffu v rámci odpoledního programu pro děti se 
zábavnými atrakcemi, nafukovadly, soutěžemi, hrami ... Připra-
veno bude několik zajímavých lákadel, např. Moucha, Sumo 
ring, Mega basket nebo trampolína s ochrannou sítí. Akce sli-
buje skvělou zábavu pro nebojácné milovníky adrenalinu, ale 
také pro ty, kteří se raději drží při zemi. 
neděle 10. 2. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, 
ostatní 75 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 1.
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KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov

tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz 

1. pátek
2. sobota
19:00 hodin

CARMEN (3D)
Český muzikál. Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí do 
přímořského španělského města zrovna v době zásnub starostovy 
dcery Kataríny s policistou Josém Riverou. První setkání Josého 
s Carmen mu však převrátí život naruby a události naberou 
nečekaný spád ... Režie: F. A. Brabec. Hrají: L. Bílá, J. Korn, Dasha, 
P. Strenáčik, V. N. Bárta, P. Břínková, L. Kumpricht a další.
Do 12 let nevhodné ** 126 minut ** vstupné 155 Kč

3. neděle
19:00 hodin

CARMEN (2D)
Do 12 let nevhodné ** 126 minut ** vstupné 120 Kč

4. pondělí
5. úterý
6. středa
19:00 hodin

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
Americká komedie. Nová komedie tvůrců filmů „Něco na té Mary 
je“ a „Blbý a blbější“ plná těch největších hollywoodských hvězd, 
které to opravdu dokážou rozjet. Režie: E. Banks, S. Brill, S. Carr, 
R. Cundieff, J. Duffy, G. Dunne, P. Farrelly, P. Forsberg, J. Gunn, 
B. Odenkirk, B. Ratner, J. van Tulleken. Hrají: E. Stone, G. Butler, 
K. Bell, E. Banks, H. Berry, N. Watts, R. Gere a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

6. středa
10:00 hodin

KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ  
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Krtek 
a zápalky, Krtek a medicína, Krtek hodinářem, Krtek a muzika, Krtek 
a karneval, Krtek a koberec, Krtek a buldozer.
Mládeži přístupno ** 62 minut ** vstupné 30 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

MISTR                                                             ART film - pro náročnější diváky

Americké drama. Začátek 50. let, USA. Freddie se právě vrátil 
z fronty a pokouší se bojovat se svými poválečnými traumaty. 
Shodou náhod se setkává s charismatickým Lancasterem 
Doddem, který se ho ujme. Mezi oběma muži vzniká velmi silné 
a neobyčejné pouto ... Režie: P. T. Anderson. Hrají: J. Phoenix, 
P. S. Hoffman, A. Adams.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 137 minut ** vstupné 80 Kč

8. pátek
9. sobota
16:30 hodin

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK (3D)    
Americký černobílý animovaný film. Dojemný příběh, v němž 
chlapec nečekaně přijde o svého psa Sparkyho. Povolá tedy na 
pomoc vědu a svého přítele přivede opět k životu. Znovuzrození má 
však příšerné následky. Režie: Tim Burton. 
Mládeži přístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 130 Kč

8. pátek
9. sobota
10. neděle
19:00 hodin

LINCOLN
Americký životopisný film. Silné lidské drama se odehrává na 
konci války, kdy se vyostřuje otázka otroctví. Prezident Lincoln 
může konflikt ukončit, ale rozhodne se v zájmu zrušení otroctví 
hrát vyšší politickou hru, díky které se stane legendou. Režie: 
Steven Spielberg. Hrají: D. Day-Lewis, S. Field, D. Strathairn, 
J. Spader a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 150 minut ** vstupné 100 Kč

10. neděle
16:30 hodin

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK (2D)
Mládeži přístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 100 Kč

12. úterý
13. středa
19:00 hodin

PARALELNÍ SVĚTY (3D)  
Francouzsko-kanadský romantický thriller. Adam je obyčejný 
kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na 
dívku, kterou kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, 
ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým. Režie: Juan 
Solanas. Hrají: K. Dunst, J. Sturgess a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 130 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin
 

LÁSKA                                                         ART film - pro náročnější diváky

Francouzsko-německo-rakouský film. Manželé Georges a Anne 
jsou po rocích spokojeného společného života vystaveni těžké 
zkoušce. Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit 
s její proměnou. Režie: Michael Haneke. Hrají: L. Tintignant, E. Riva, 
I. Huppert a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 125 minut ** vstupné 90 Kč

15. pátek
16. sobota
17. neděle
16:30 hodin

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK 
Španělský rodinný film. Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je 
být jiný. Chce utéct ze ZOO a navštívit mocnou čarodějku, která by 
mu mohla splnit jeho největší přání - být jako ostatní. Ale za zdmi 
ZOO číhá nebezpečí ... Režie: A. Martin Puentes, P. Navarro.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

15. pátek
16. sobota
17. neděle
19:00 hodin

NESPOUTANÝ DJANGO      
Americké westernové drama. Otrok Django dostane šanci získat 
svobodu, pokud se mu podaří dopadnout vraždící bratry Bittlovy. 
Zároveň může najít i ženu, kterou musel před časem opustit. Ale za 
jakou cenu ... Režie: Quentin Tarantino. Hrají: J. Foxx, Ch. Waltz, 
L. DiCaprio, K. Washington, S. L. Jackson a další.     
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 165 minut ** vstupné 100 Kč

18. pondělí
19. úterý
20. středa
19:00 hodin

NADĚJNÉ VYHLÍDKY       
Americko-britské drama. Pip je sirotek, a aby si vydělal na 
živobytí, začne pracovat u bohaté staré panny a jeho úkolem je 
mimo jiné dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle, 
do které se zamiluje. Příběh pak pokračuje o deset let později, kdy 
Pip získá velké množství peněz a změní se v povýšeného snoba. 
Režie: Mike Newell. Hrají: J. Irvine, H. Bonham Carter, R. Fiennes, 
H. Grainger a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 90 Kč

21. čtvrtek
19:00 hodin

STOCKHOLM EAST                                     ART film - pro náročnější diváky

Švédské drama. Dojemný a podmanivý milostný příběh dvou 
lidí, které spojuje tragédie, jež si vybrala daň na jejich životech 
a vztazích. Režie: Simon Kaijser. Hrají: L. E. Berenett, A. Godenius, 
A. Hallin a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

22. pátek
23. sobota
24. neděle
16:30 hodin

HLEDÁ SE NEMO (3D)
Americký animovaný film. Podvodní dobrodružství, ve kterém se 
starostlivý mořský klaun vydává za ztraceným synem. Od odloučení 
na Velkém korálovém útesu až k přistání v akváriu v zubní ordinaci 
čeká oba série neuvěřitelných zážitků a setkání s podmořskými 
tvory. Režie: Andrew Stanton. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 101 minut ** 
vstupné 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč

22. pátek
23. sobota
24. neděle
19:00 hodin

BABOVŘESKY
Česká komedie. Film ze života současné jihočeské vesnice, 
která s nadhledem a komediální nadsázkou sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím 
obyvatelům. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: V. Žilková, J. Synková, 
L. Plekancová - Vondráčková, L. Langmajer, J. Dolanský, M. Noga 
a další.
Do 12 let nevhodné ** 120 minut ** vstupné 130 Kč

26. úterý
27. středa
19:00 hodin

ANNA KARENINA
Britské romantické drama. Režisér J. Wright vytvořil naprosto 
unikátní film, jehož obrazy jsou tak působivé, jako emoce, jež 
zachycují. Snímek uvádíme v repríze. Hrají: K. Knightley, J. Law, 
A. Taylor-Johnson, K. Macdonald a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 80 Kč

27. středa
10:00 hodin

POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I.       
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Štaflík 
a Špagetka - sportovci, Krtek ve snu, Štaflík a Špagetka - stavebnice, 
Špatně namalovaná slepice, Procházka pana Pipa.
Mládeži přístupno ** 62 minut ** vstupné 30 Kč

28. čtvrtek
19:00 hodin

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH                       ART film - pro náročnější diváky

Španělsko-francouzská melodramatická romance. Příběh se 
odehrává na jihu Španělska ve 20. letech 20. století a je poctou 
němému filmu. Režie: Pablo Berger. Hrají: M. Verdú, Á. Molina, 
P. Ponce, M. Garcia a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 80 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu 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


