
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V BŘEZNU 2013
17. 1. - 10. 4. JAZZINEC 2013

15. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
ve spolupráci s UFFO - SCT

sobota 2. 3. 5. ROČNÍK VODÁCKÉHO BÁLU
Téma: MOŘSKÉ AQUA(I)RUM. Program: kapely 
TLUPA-TLAP a CÉMUR ŠÁMUR, taneční vystoupení 
DEFECT DE - ICE.
Pořadatel: Oddíl kanoistiky TJ Lokomotiva Trutnov
Restaurace Lhotanka ve Lhotě u Trutnova ** 
19:00 hodin ** vstupné 150 Kč 

úterý 5. 3. SLUHA DVOU PÁNŮ 
Činoherní divadlo A: Slezské divadlo Opava
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 7. 3. KLADSKO JAKO PROBLÉM ČESKÉHO STÁTU, 
PREZENTACE NOVÉ PUBLIKACE KLADSKÝ SBORNÍK
Přednáší Prof. PhDr. Vladimír Wolf
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 7. 3. PÁTÁ DOHODA
Divadelní delikatesy
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO! 

sobota 9. 3. 9. ABSOLVENTSKÝ PLES 
TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje kapela Levou rukou band. Host večera: 
kouzelník Richard Nedvěd.
Pořadatel: o. s. Agentura AG Trutnov
Více informací: www.vlanet.cz
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 220 a 250 Kč 

neděle 10. 3. FILUMENA MARTURANO 
Divadlo a hudba: Agentura Harlekýn
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin  

pondělí 11. 3. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Miroslav Kejzlar: Československé opevnění 
na Trutnovsku 1936 - 1938
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 11. 3. EXPEDICE ALTIPLANO
Monika a Jiří Vackovi - cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin   

čtvrtek 14. 3. HORNICKÝ SKANZEN NA DOLE JAN ŠVERMA 
V ŽACLÉŘI
Přednáší Ing. Karel Novotný
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin 

pátek 15. 3. VISACÍ ZÁMEK
Předkapela: Ovčie Kiahne
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 17. 3. VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční akce - vítání jara
Pořadatel: UFFO - SCT
Zahájení v Uffu v 15:00 hodin  

pondělí 18. 3. LEGENDA V+W aneb Příběh osvobozeného divadla
Představení Divadélka pro školy Hradec Králové 
pro 5. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:00 a 10:00 hodin 

úterý 19. 3. PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Představení Divadla pro malý pro MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 21. 3. NĚMECKO aneb Dílna alchymistů
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

neděle 24. 3. TRAMTÁRIE
Rodinné UFFOkousky: Stage Code
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 25. 3.  AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.: K problematice 
vzniku První československé republiky
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 25. 3.   INDIE
Petr Niesig - cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

pondělí 25. 3.   TŘI HOLKY JAKO KVĚT
Činoherní divadlo B: Divadlo Na Fidlovačce, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 26. 3. JAROMÍR NOHAVICA
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 28. 3.  PEVNOSTI BEZ LEGEND
Přednáší RNDr. Miroslav Kejzlar
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 28. 3. CHOREA BOHEMICA A BARBORA MUNZAROVÁ
Velikonoční koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

 VÝSTAVY
do 2. 3. JAN HÍSEK: CESTA NA SEVER 

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

do 19. 4. PAVEL VÁCHA: JAZZOVÉ VZPOMÍNKY
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově 

do 21. 4. JÁ JSEM HORNÍK, KDO JE VÍC: Z HISTORIE 
UHELNÉHO HORNICTVÍ NA TRUTNOVSKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 31. 8. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU  
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

13. 3. - 16. 4. TEREZA Z DAVLE: GRANDHOTEL
Vernisáž 12. 3. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

14. 3. - 20. 4. IVAN OUHEL
Vernisáž 13. 3. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

18. - 20. 3. VELIKONOČNÍ INSPIRACE 
Rukodělná přehlídka, ukázky tradiční výroby a 
řemesel
Pořadatel: UFFO - SCT 
Národní dům ** 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
hodin 

22. 3. - 2. 6. VERONIKA SOURALOVÁ: KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE
Vernisáž 21. 3. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY
pátky 1., 8., 
15., 22., 29. 3.          

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

středy 6., 13., 
20., 27. 3. 

INTERNET PRO SENIORY 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 10:00 hodin

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

středa 13. 3. PEDIG
Kurz povede Anna Talábová
16:00 hodin ** cena 250 Kč

sobota 16. 3. KURZ ŘEZBÁŘSTVÍ
Kurz povede Mgr. Tereza Komárková
9:30 - 17:00 hodin ** cena 1000 Kč

16. - 17. 3. PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
16. 3. od 9:30 do 17:30 hodin, 17. 3. od 9:00 do 
15:00 hodin ** cena 1600 Kč

pátek 22. 3. DRÁTOVÁNÍ
Kurz povede Ing. Hana Nýdrlová
16:00 hodin ** cena 250 Kč 

sobota 23. 3. VELIKONOCE V MUZEU
Drátování, zdobení perníčků, pletení pomlázky, 
velikonoční květinová dekorace, malba na sklo, 
plstění ovčí vlnou, drobnosti z pedigu, dílničky 
zdarma, výroba velikonočních zápichů do 
květináčů, zdobení vajíček, mramorování
13:00 hodin ** cena od 70 Kč

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

IVAN OUHEL

V Galerii města Trutnova bude ve středu 13. 3. v 17 hodin za-
hájena výstava prací Ivana Ouhela úvodním slovem historika 
umění Richarda Druryho za hudebního doprovodu Martina 
Brunnera. 
Tvorbu tohoto výtvarníka můžeme označit za bytostně malíř-
skou. Autor čerpá především z krajiny a přírodních procesů. Vý-
sledkem jsou práce, ve kterých jsou tato východiska přetavena 
do citlivých malířských kompozic, nezříkajících se ani kreseb-
ných prvků, případně materiálových vstupů. Ouhelovy malby 
působí uvolněně, aniž by postrádaly přiměřenou dávku kázně, 
kultivovanosti a jemné prostoty, která se snoubí s velkorysostí 
a harmonií. 
Jak výstižně napsal kurátor Richard Drury: „Obraz Ivana Ouhe-
la v sobě nese jemné napětí hledání a objevování v pružném 
(nikoli však nestrukturovaném) prostoru vlastních myšlenek 
a pocitů, nevkládá do něj jen prožité skutečnosti, mnohdy na-
opak své obrazy naplňuje pocitem očekávání z něčeho, co za-
tím jen tuší.“ 
Výstavu, která potrvá do 20. 4., doprovází obvyklé výtvarné díl-
ny, tentokrát pod názvem „Čáry a mázy“. 

PAVEL VÁCHA: JAZZOVÉ VZPOMÍNKY

Ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnova můžete 
zhlédnout do 19. 4. výstavu známého pražského fotografa.
Pavel Vácha vystudoval geologii a po několika letech praxe 
v oboru následovala FAMU, v roce 1968 absolvoval jako jeden 
z prvních obor výtvarná fotografie. Už během studia pracuje 
jako fotoreportér pro deníky a časopisy, poté zůstává na volné 
noze. Spolupracuje s mnoha časopisy a nakladatelstvími (pro 
ty hudební vytváří více než dvě stovky obalů hudebních nosičů 
nahrávek klasické i moderní hudby) u nás i v zahraničí. Publiku-
je řadu knih, z nichž některé získávají prestižní zahraniční oce-
nění. Kromě jiných doprovází fotografiemi knihu „Jazz mezi 
tanky a klíči“ Lubomíra Dorůžky. Účastní se mnoha domácích 
i zahraničních skupinových výstav, uspořádal více než padesát 
výstav autorských doma i ve světě. Jeho práce jsou zastoupe-
ny v domácích i světových galeriích a soukromých sbírkách. 
Snímky z let šedesátých a sedmdesátých jsou nejen zachycením 
světa jazzu. Dýchá z nich čas, kdy jazz byl u nás něco víc než 
hudba. Setkání těch, kteří uznávali jiné hodnoty, než jim dikto-
vali strážci ideové čistoty ... Ze snímků citlivého mistra čiší nad-
šení muzikantů, tvůrců této hudební kultury, a jejich fanoušků 
ve vzájemné symbióze, dané jejich postojem k ideologii této 
doby.

KURZY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již 4. ročník ce-
lostátní akce Březen - měsíc čtenářů. K této akci se připojuje i naše 
knihovna.
V roce 2013 rádi pokračujeme v posilování společenského významu 
četby, na což klademe důraz především u dětí. V této souvislosti oce-
níme nejlepšího dětského čtenáře. Čtenářem roku bude dítě do 15 let 
s největším počtem výpůjček za uplynulý rok. (Započítávány budou 
pouze knihy, nikoliv periodika.) 
Protože nám velmi záleží na tom, jak se děti v knihovně cítí, je pro 
ně připravena malá anketa „vysvědčení pro knihovnu“. Děti mohou 
ohodnotit známkami své knihovnice, výběr knih, spokojenost s počí-
tači a také to, jak se jim v knihovně líbí. Věříme, že díky odpovědím 
se nám podaří, přirozeně v rámci našich možností, ještě zkvalitnit naši 
práci.

INTERNET PRO SENIORY

Ve středu 6. 3. od 8 do 10 hodin proběhne v oddělení studovny kurz 
výuky seniorů v práci s internetem. Navazující lekce budou probíhat 
vždy ve středu (tedy 13., 20., 27.) po celý březen. Vzhledem k velkému 
zájmu je vhodné, aby zájemci svoji účast nahlásili pracovnicím v oddě-
lení studovny.

ROSTU S KNIHOU

I v březnu bude pobočka v Horním Starém Městě k dispozici mamin-
kám na mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde mají 11. 3. od 9 
do 11 hodin možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými 
knížkami a stejně starými kamarády. 
Trutnovské maminky na mateřské dovolené mohou využívat oddělení 
pro děti na Krakonošově náměstí každou středu od 8 hodin.

NĚMECKO ANEB DÍLNA ALCHYMISTŮ
(opakování již v lednu avizované akce)

čtvrtek 21. 3. od 16 hodin

Naše imaginární putování po zemích Evropy se pomalu chýlí k závěru. 
I když je to světadíl nejmenší, je na jeho území tolik kulturního bohat-
ství, 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 dlouho smutnit nemusí, protože budeme ces-
tovat opět, tentokrát za objeviteli neznámých dálek.
Německo je zemí bojovných rytířů, hradů, velkých filozofů, vědců 
a spisovatelů, proslulého míšeňského porcelánu, slavných automobi-
lových značek, ale i vyřezávaných hodin s kukačkou, malovaných dře-
věných vojáčků, … Nesmíme zapomenout 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 pohovořit 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 pří-
běh. 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.

NOC S ANDERSENEM

Upozorňujeme všechny zájemce o nocování v knihovně ve věku od 6 do 
11 let, že další pohádková noc se bude konat v pátek 5. 4.
Letošní noc bude zaměřena na H. CH. Andersena a jeho dílo, zmíníme i 
výročí oblíbené ilustrátorky knih pro děti Heleny Zmatlíkové. Pro malé 
spáče je připraven bohatý program: oblíbené vaření protistrašidlového 
čaje, vědomostní a pohybové soutěže, výtvarná dílna, volba nejoblíbe-
nější knihy dětských spáčů, …
Při nocování v roce 2005 děti zasadily pod budovou městského úřadu 
„kouzelný pohádkový strom“ na počest 200. výročí narození dánského 
spisovatele. Věříme, že něco z toho kouzla v našem městě stále zůstává. 
S letošními spáči se ke stromu vypravíme s lampiony a děti si na něj na-
věsí svá tajná přání.
Z důvodu velkého zájmu o nocování jsme nuceni pozměnit pravidla. Na 
spaní budou upřednostňovány děti, které pravidelně knihovnu navště-
vují, účastní se akcí pro děti a čtou. Přihlášky na spaní a bližší informace 
budou k dispozici v oddělení pro děti od pondělí 25. 3.
Pohádkovou noc prožijí v pátek 5. 4. od 19 hodin i dětští čtenáři (od 7 do 
11 let) pobočky v Horním Starém Městě. Závazné přihlášky zde budou 
k dispozici od pondělí 18. 3.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regionu 
je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovině 13. století 
a zanikl v roce 1447. Hrad Vízmburk bývá často označován jako „vý-
chodočeské Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně 
bohaté množství nálezů, které byly získány při archeologickém výzku-
mu, zahájeném v roce 1972, a umožňují nám tak nahlédnout do života 
středověkých obyvatel našeho kraje. Výstava prodloužena do 31. 8.  

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

Výstava 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. Hlubinná těžba uhlí skonči-
la v  Podkrkonoší v roce 1994, kdy byl uzavřen důl Kateřina v Radvani-
cích. Výstava připomíná historii dobývání uhlí na Žacléřsku, Svatoňovicku 
i Radvanicku. K vidění je dobové hornické nářadí a výstroj (lampy, sbíječky, 
přilby, záchranné přístroje), hornické uniformy, plány, dokumenty, odzna-
ky, fotografie ze soukromých i muzejních sbírek (Městské muzeum Rtyně 
v  Podkrkonoší, Městské muzeum Žacléř, Důl Jan Šverma, o. p. s., Palivový 
kombinát Ústí - středisko Východočeské uhelné doly ad.). Výstava potrvá 
do 21. 4. 

KLADSKO JAKO PROBLÉM ČESKÉHO STÁTU
PREZENTACE NOVÉ PUBLIKACE: KLADSKÝ SBORNÍK

Prof. PhDr. Vladimír Wolf, předseda Kladské komise historiků, představí 
oblast, která patřila do roku 1742 k českému státu, ale dnes je součástí 
Polska. Kladské hrabství vzniklo roku 1459 a má zajímavé dějiny. Ne-
méně zajímavý je potom vztah českého státu k tomuto území, včetně 
snah o jeho připojení po roce 1945. Součástí přednášky bude slavnostní 
prezentace právě vydaného Kladského sborníku, věnovaného přede-
vším krásné literatuře na česko-kladském pomezí. Přednáška se koná ve 
čtvrtek 7. 3. v 17:00 hodin. Vstup volný.  
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HORNICKÝ SKANZEN NA DOLE JAN ŠVERMA 
V ŽACLÉŘI

Přednášející Ing. Karel Novotný představí činnost o. p. s. Důl Jan Šver-
ma v Žacléři, která si vzala za cíl pečovat o unikátní památky hornictví 
na Žacléřsku a Radvanicku. V roce 2012 byl na Dole Jan Šverma veřej-
nosti zpřístupněn Hornický skanzen Žacléř. Ing. Novotný přiblíží his-
torii a zajímavosti skanzenu a dochovaného areálu dolu. Představena 
bude rovněž iniciativa k turistickému využití Dolu Bohumír v Dolních 
Vernéřovicích u Radvanic, který v minulosti sloužil k těžbě měděných 
rud. Přednáška se koná ve čtvrtek 14. 3. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

VERONIKA SOURALOVÁ: KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE

Výstava představí průřez tvorbou proslulé fotografky mikrosvěta hmy-
zu Veroniky Souralové, která své dětství prožila v Hostinném a v Trut-
nově studovala gymnázium. Věnuje se tvorbě koláží a systematickému 
pořizování fotografických celků ze života hmyzu, o který se léta zají-
má. Vydala také několik vysoce hodnocených knih pro děti a mládež. 
Vystaveny budou např. makrosnímky motýlů, mravenců nebo včel, 
především z oblasti Jestřebích hor, kde má autorka chalupu. Vernisáž 
proběhne ve čtvrtek 21. 3. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 2. 6.

PEVNOSTI BEZ LEGEND

Přednášející RNDr. Miroslav Kejzlar z občanského sdružení Stachelberg, 
autor několika publikací o čs. opevnění z 30. let 20. století, pohovoří 
o možnostech obrany Československa v roce 1938, kdy reálně hrozil 
válečný konflikt s nacistickým Německem. Těžiště přednášky bude vě-
nováno problematice čs. opevnění z let 1935 - 1938 s přihlédnutím k 
regionu Trutnovska, které hrálo v linii opevnění klíčovou úlohu. Před-
náška se koná ve čtvrtek 28. 3. v 17:00 hodin. Vstup volný.

 
JAZZINEC 2013

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

SPIRITUÁLY A GOSPELY, JAZZ S PŘÍCHUTÍ BRAZÍLIE 
A TRUFFAZ V OTEVŘENÉM PROSTORU

Mezinárodní jazzový festival Jazzinec nabídne v březnovém pro-
gramu několik vrcholů. Jeden z nich - koncert Vojty Dyka s B Side 
Bandem - je již vyprodán do posledního místa, mimořádně atrak-
tivní zážitky ale slibují i další esa: fenomenální trumpetista Erik 
Truffaz, Grammy oceněný kytarista Frank Gambale nebo horko-
krevná zpěvačka Mina Agossi s kořeny v africkém Beninu.
Trutnovákům a návštěvníkům z blízkého okolí slouží ke cti, že Jaz-
zinec berou už dávno za svůj. Skvělá zpráva ale je, že odezva na 
festival už dávno pronikla za hranice regionu. O letošním vyšper-
kovaném programu referují vlivná celostátní média a vyjadřují se 
k němu jak jazzoví znalci, tak muzikanti, kvitující, že Jazzinec se v 
průběhu let proměnil v oázu skvělé hudby provázenou vstřícnou 
atmosférou. A ta bude v Trutnově bezesporu panovat celý březen, 
protože u nabídky dramaturga Tomáše Katschnera to snad ani ji-
nak nejde. 
Každé nové album francouzského trumpetisty Erika Truffaze za-
souvají jazzoví odborníci pod drobnohled. Díky žánrovému rozma-
chu, sahajícímu od jazzu k elektronice, ambientu a popu a rocku, 
se Truffazovi pozorně věnují také hudební publicisté mimo jazzo-
vou scénu. Důvod odhadli v americkém magazínu Rolling Stone, 
kde Truffazovu hudbu nazvali „jazzem se šťávou i duší a spoustou 
otevřeného prostoru“. Se spoluhráči - Marcello Giuliani (baskyta-
ra), Marc Erbetta (bicí) a Patrick Muller (klavír) - dodal na loňském 

albu El Tiempo de la Revolución (Čas revolucí) novým kompozicím 
znovu dostatek čerstvých barev a impulsů. A to i díky hostování ne-
všední švýcarské rockové písničkářky Anny Aaron, považované za klon 
Patti Smith, PJ Harvey a Nico, to proto, že i v jejích mimořádně expre-
sivních písních se odráží melancholie „andělů a démonů tančících nad 
propastí“.
Hranice jazzu směrem k nevšedním fúzím, v jeho případě s tradiční 
hudbou, posouvá také špičkový slovenský tenorsaxofonista s vysokým 
mezinárodním kreditem Radovan Tariška. V programu Folklore to Jazz 
ho doprovodí superkapela: americký kontrabasista Essiet Okon, ve-
nezuelský klavírista Benito Gonzalez a slovenský bubenický fenomén 
David Hodek. 
Dravá jazzová a bluesová zpěvačka Mina Agossi získala už mnoho 
významných cen a je také dobré vědět, že patří ke chráněnkyním le-
gendárního amerického saxofonisty Archie Sheepa, se kterým v roce 
2012 natočila nové album Red Eyes. „Na podiu připomíná bombu na-
chystanou k výbuchu a je to vždy jen otázka času, kdy se tak stane,“ 
napsali o zpěvačce, co má v srdci Afriku, v hlavě jazz, v těle podivné 
rytmy a jmenuje se „Ta, co se narodila nohama napřed“. Tak se totiž v 
západoafrickém Beninu překládá jméno Agossi. Symbolem země, od-
kud pocházel zpěvaččin už nežijící otec (za matku má Francouzsku), je 
spirituální obřad vodoun, převezený v otrokářských dobách na Haiti, 
kde se proměnil ve voodoo. A složité rytmy vodoun se prolínají všemi 
beninskými, pořádně rozbubnovanými hudebními styly, z nichž čerpá 
také Mina za podpory naprosto nevšedního doprovodu: kontrabasisty 
a bubeníka.
Světově proslulý australský jazzový kytarista Frank Gambale má na 
svém kontě i cenu Grammy. Dlouholetý člen Electric Bandu klavíristy 
Chicka Corey navíc vynalezl unikátní techniku hraní: tzv. sweep/eco-
nomy picking, dnes trvalou součást kytarového lexikonu. „Je to skvělý 
způsob jak hrát na kytaru. Jako byste jeli po dálnici v autě, co má jen 
čtyři rychlosti. Přidáte plyn, ale auto tím jen roztřesete. A sweep pic-
king představuje něco jako pátou nebo šestou rychlost. Jedete rychle, 
ale s lehkostí,“ vysvětlil Gambale, autor mnoha instruktážních knih, vi-
deokazet a učebních programů pro Los Angeles Music Academy. Mezi 
Gambaleho úspěšné projekty z poslední doby patří Soulmine, spolu-
práce s kanadskou zpěvačkou Boca, ale jinak stále koncertuje s The Na-
tural High Trio, což vlastně není nic menšího než superskupina tvořená 
venezuelským klavíristou Otmaro Ruízem a kanadským baskytaristou 
Alainem Caronem.
Paul Lieberman je americký jazzový flétnista a saxofonista, který se 
upsal brazilské hudbě. Když začne vyprávět, s kým v minulosti spo-
lupracoval, raději si na to sedněte. Namátkou: Pat Metheny, Milton 
Nascimento, David Sanborn, Mickey Hart, Lee Konitz, Jaco Pastorius,  
Airto Moreira, David Byrne, Taj Mahal ... V ČR budeme mít tu čest po-
slouchat jeho fantastickou hru na flétnu a saxofon poprvé. Doprovo-
dí ho Marek Novotný (piano), Petr Tichý (kontrabas) a Tomáš Hobzek 
(bicí).
S charismatickým třiašedesátiletým americkým zpěvákem Lee A. Da-
visonem vás čeká večer sestavený ze spirituálů a gospelů. V roce 1991 
se přestěhoval do Prahy, kde výsostně černošskou hudbu napojil i na 
jazz za doprovodu klavíristy Radima Linharta, kontrabasisty Víta Fialy 
a kytaristy Jaroslava Šindlera.
Mladý kytarista Benson McGlashan, co v kanadském Montrealu „dale-
ko předběhl svůj věk“, se prý dokáže napružit jako kočka a připome-
nout klon Wese Montgomeryho a Joe Passa, zatímco jeho spoluhráč, 
americký kontrabasista Josh Ginsburg, patří k nejvyhledávanějším si-
demanům na newyorské jazzové scéně a náš bubeník Tomáš Hobzek je 
spojený s Liborem Šmoldasem nebo Martinem Brunnerem.

Březnový Jazzinec zkrátka nemá chybu.

Program na duben
10. 4. Special Providence (Maďarsko)
          Vladimír Mišík & Kuře v hodinkách
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TŘI HOLKY JAKO KVĚT
Činoherní divadlo B: Divadlo Na Fidlovačce, Praha

Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy. Tři ženy. Vnučka, matka 
a babička. Potřeštěná rebelující maturantka, psychicky se hroutí-
cí prodavačka z dámského oddělení a penzistka pečující o svého 
nemocného manžela. S velkou dávkou humoru a sebeironie nám 
postupně svěřují své malé radosti, velká trápení i svá nejskrytější 
tajemství. V autorském debutu irské dramatičky Elaine Murphyo-
vé Tři holky jako květ (Little Gem) se vzájemně prolínají bravurně 
napsané monology žen tří generací. 
Divadlo Na Fidlovačce tuto celosvětově úspěšnou hru uvádí v české 
premiéře. 
Režie: Jan Jirků. Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marie Do-
ležalová.
pondělí 25. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Činoherní divadlo B - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 360, 
330, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 2.

Rodinné UFFOkousky

TRAMTÁRIE
Stage Code
Představení pro děti od 3 let. Zvědavý kluk Vrtík, fňukavá Bam-
bulka a přísná Motorka se rozhodnou najít tajemnou Tramtárii. 
Dobrodružný příběh s překvapivým koncem. Režie: Viktorie Čer-
máková. Koncepce: Daniela Voráčková, Eva Pospíšilová, Philipp 
Schenker. Výtvarná spolupráce: Šárka Havlíčková. Hudba: Jeník 
Burian. Hrají: D. Voráčková, P. Schenker, E. Pospíšilová. 
neděle 24. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: 
děti 80 Kč, ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 2. 

VELIKONOČNÍ INSPIRACE

Setkání s rukodělnou tvorbou, zajímavými náměty, prací řemeslní-
ků, z nichž někteří budou přítomni po celou dobu, někteří pouze 
jeden den.
Pro potěšení i užitek jsou připraveny výsledky řemeslné práce, 
které si můžete prohlédnout, zakoupit, podívat se, jak vznikají, 
a případně si některé dovednosti sami vyzkoušet. Bude zastoupe-
na tvorba skleněných figurek, figurek ze šustí, pletení ošatek ze 
slámy, paličkování, zdobení perníčků, umělecké drátování, pletení 
pomlázek, vyřezávání ze dřeva, zdobení kraslic slámou, malová-
ním, voskovou batikou, vyškrabáváním. Vybrat si můžete prostírá-
ní, zvířátka z dřevité vlny, patchwork, výrobky z pedigu, dekorač-
ní předměty z přírodních materiálů. Se svojí nabídkou i ukázkami 
práce budou zastoupeni žáci SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská.
Dopolední program bude rozšířen o nabídku dílniček, při kterých 
se předem přihlášené děti z mateřských a základních škol mohou 
přiučit novým dovednostem a zhotovit si jednoduchou dekoraci.
18. - 20. 3. ** Národní dům ** 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin 
** vstupné 10 Kč ** poplatek za účast v rukodělné dílně 10 Kč 
za osobu

SLUHA DVOU PÁNŮ
Činoherní divadlo A: Slezské divadlo Opava

Představení VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ (W. Shakespeare), 
které jste měli vidět 5. 3. v rámci předplatného skupiny Čino-
herní divadlo A, se nemůže uskutečnit ze zdravotních důvodů. 
Z repertoáru Slezského divadla Opava jsme proto vybrali jiný ti-
tul, který Vám nabízíme ve stejném termínu. Věříme, že změna 
nabízené inscenace nebude problém, neboť u komedie SLUHA 
DVOU PÁNŮ se budete určitě skvěle bavit.
Nejvýraznějšími typy, které se v této hře Carla Coldoniho objevu-
jí, jsou lakomec Pantalone, který má dceru na vdávání, „učený“ 
(ale vlastně hloupý) Palmiro Palmare (Dottore v commedii del´ar-
te), který má syna na ženění, Truffaldino (vychytralý sluha), jenž 
slouží skutečně dvěma pánům. Do Benátek přijíždí krásná Beat-
rice v mužském převleku a hledá svého milého Florinda. Truffal-
dino chytře využívá příležitosti sloužit oběma pánům a snaží se, 
seč mu síly stačí, aby se „pánové“ o sobě navzájem nedozvěděli, 
protože potom by mu zmizel dvojí zdroj peněz. Základní záplet-
ka je východiskem pro komické výstupy - komiku nejen slovní, 
ale zvláště situační, protože Truffaldino se stále více a více zamo-
tává a dostává do nejrůznějších těžkostí. 
V režii Patrika Bořeckého j. h. hrají: Petr Vaněk j. h., Kostas Zer-
daloglu, Veronika Senciová/Blanka Fišerová, Martin Táborský, 
Zdeněk Jorda, Sabina Figarová/Kamila Srubková, Jakub Strán-
ský, Marek Kunc, Jana Epikaridis/Hana Vaňková, Petr Klimeš.
úterý 5. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Či-
noherní divadlo A - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč 
VSTUPENKY ZAKOUPENÉ NA „VESELÉ PANIČKY WINDSOR-
SKÉ“ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI NA PŘEDSTAVENÍ „SLUHA DVOU 
PÁNŮ“.
Pokud by je však někdo chtěl vrátit, neboť mu změna titulu ne-
vyhovuje, může tak učinit v Inforecepci UFFO - ovšem pouze do 
28. 2.!!!

FILUMENA MARTURANO
Divadlo a hudba: Agentura Harlekýn

V rámci předplatného Divadlo a hudba Vám nabízíme také ten-
to činoherní titul. V ideálně namíchaném dění se střídají humor-
né scény s dramatickými. Hra patří k tomu nejlepšímu z italské 
tvorby. Jejím autorem je Eduardo de Filippo, do češtiny přelo-
žil Oldřich Kautský. Filmovou adaptaci s názvem Manželství po 
italsku natočil v roce 1964 slavný italský režisér Vittorio De Sica 
a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastro-
ianniho.
Divadelní inscenaci v produkci Agentury Harlekýn režíroval Zde-
něk Kaloč. V hlavních rolích Simona Stašová a Svatopluk Skopal, 
dále hrají Č. Gebouský, J. Pokorná/J. Obermaierová, M. Pachlo-
vá/A. Fialová, Fr. Skopal, K. Heřmánek ml./J. Ťoupalík, P. Srna/M. 
Čeliš, L. Hruška/Z. Hruška, P. Vančura/V. Legner.
Příběh o tom, co všechno musí podstoupit prostá žena, aby do-
stala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodi-
nu. Vždyť děti jsou přece děti!
Domenico Soriano je úspěšný obchodník a též neodolatelný 
ctitel ženských půvabů. Mladičkou Filumenu Marturano potkal 
v  jednom neapolském nevěstinci uprostřed druhé světové války. 
Pak se jejich cesty nakrátko rozešly, aby se však po válce náho-
dou potkali znovu. A tehdy se zrodil vztah, který vydržel 22 let. 
Filumena se stala jeho milenkou a v době, kdy byl Domenico na 
cestách, dokonce vedla jeho obchody. A po všech těch letech si 
jednoho dne ten starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mla-
dou holkou! To tedy Filumena nemůže nechat jen tak!
neděle 10. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Divadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 360, 
330, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 2.
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VISACÍ ZÁMEK
Předkapela: Ovčie Kiahne

Legendární česká kapela Visací zámek oslavila v prosinci loň-
ského roku výročním koncertem 30 let své existence a v rámci 
jarního TOUR 30 LET zahraje i v trutnovském Uffu. Populární 
„Visáči“ mají v repertoáru celou řadu nesmrtelných hitů. Z těch 
nejstarších nelze nezmínit Stánek, Traktor nebo Cigára. Novější 
tvorbu zastupuje Známka punku, Setkání či Padesát. Velkou 
pozornost vzbudila také skladba Prezident, ke které byl nato-
čen i videoklip. Přestože Jan Haubert zpívá „všechno má svůj 
čas a spěchat nemá cenu“, se zakoupením vstupenek zbytečně 
neotálejte. Visací zámek totiž i po letech zůstává „skromný, ale 
nejlepší“. Koncert je na stání!
pátek 15. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250 Kč ** 
předprodej vstupenek od 4. 2.

CHOREA BOHEMICA 
A BARBORA MUNZAROVÁ

Chorea Bohemica je špičkový český umělecký soubor, který 
přišel s něčím zcela jedinečným - nechtěl kopírovat vesnické 
veselice, lidové písně pro něj nebyly zbožněným dogmatem, 
ale otevřenou otázkou, inspirací pro odhalení nových, dosud 
nepojmenovaných perspektiv. Výsledkem pak byl nezaměnitel-
ný rukopis. O tom, že představení souboru Chorea Bohemica 
nejsou určena pouze domácímu publiku, svědčí opakovaná 
pozvání na koncertní turné po evropských zemích i do zámoří.   
Soubor doprovodí známá herečka Barbora Munzarová, která 
v první polovině mezi písněmi bude číst jarní lidové texty a ve 
druhé části texty na hudbu - Pašije.
čtvrtek 28. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 100 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 2.

HECHT ENSEMBLE

Hecht Ensemble je soubor založený třemi zkušenými profe-
sionály, kteří si ke spolupráci přizvali význačné talenty mladé 
generace. Soubor víří vody české komorní hudby a vnáší do ní 
novou energii v podobě mezigenerační spolupráce. Prolnutím 
zkušeností špičkových komorních hráčů s neotřelými přístupy 
nastupující generace hudebníků dosahuje Hecht Ensemble 
energické a působivé interpretace široké škály komorních děl. 
Soubor tvoří: Iva Raková - klavír, Viktor Mazáček - housle, Jana 
Kubánková - housle, Jiří Poslední - viola, Jakub Dvořák - vio-
loncello.
středa 3. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 100 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

TEREZA Z DAVLE: GRANDHOTEL

„Tereza z Davle ve svém posledním autorském projektu nazva-
ném Grandhotel rozvinula na poli komorních aktů téma ho-
telu. Nenechte se zmást zprvu banálním vyzněním této látky. 
Hotel je totiž ztělesněním intimní atmosféry, symbolem klid-
ného přístavu i vítaného mileneckého úkrytu. Hotel je ženská 
náruč i klín. Hotel je analogie ke všemu dobrodružství, erotice 
i lákavému tajemnu. Proto nás ženy na Tereziných fotkách sle-
dují a svádějí svou něžnou krásou i smyslným glamourem prv-
ní republiky. V přímočaré jednoduchosti tkví kouzlo a půvab 
jejích snímků, a to nejen díky užití analogového fotoaparátu 
a následnému ručnímu nazvětšování každého záběru, které 
autorka nepochybně bravurně ovládá, ale především díky její-
mu oku.“ To jsou slova Adolfa Ziky, kurátora výstavy.
Autorka sama dodává: „Na fotografiích vystupují ženy ve vě-
kovém rozmezí 16 až 50 let, často jsou to mé sousedky, které 
jsem oslovila, dále pak baletky, herečky, studentky, servírky ... 
Většina z mých modelek (ne-modelek) s pózováním žádnou 
zkušenost nemá. Každá z těchto žen mě inspirovala jinak.“  
Vernisáž se uskuteční v úterý 12. 3. od 18:00 hodin. Výstavu 
zahájí světoznámý fotograf Antonín Kratochvíl, který se do 
Galerie UFFO vrací po roce, kdy tu měl svou výstavu.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR.
13. 3. - 16. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma

WORKSHOP S TEREZOU Z DAVLE

U příležitosti své výstavy v Galerii UFFO přijala autorka pozvání 
k workshopu na téma akt. Zájemci mohou pod jejím vedením 
získat další zkušenosti v této fotografické disciplíně. Fotografo-
vání bude probíhat v interiérech Uffa v daném světle v sobotu 
16. 3. od 9:00 do cca 18:00 hodin. Účastnický poplatek 1500 Kč 
zahrnuje vedení lektorkou a práci modelek. Předpokladem účas-
ti je zájem fotografujícího a vlastní vybavení, které bude chtít 
při fotografování využít.
Přihlášky (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na adresu: fibir@uffo.
cz nebo Zdeněk Fibír, Uffo, nám. Republiky 999, 541 01 Trutnov, 
nejpozději do 9. 3.
Po uzávěrce budou přihlášení vyrozuměni o přijetí nebo nepři-
jetí na workshop (počet fotografujících je omezen) a případně 
obdrží další organizační informace.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční akce - vítání jara

Vítání jara připomene tradice našich předků. V Uffu vystoupí 
s krátkým programem tanců a písniček žáci Základní umělecké 
školy Trutnov: taneční obor pod vedením Blanky Matyskové, 
Jany Michaličkové a Kateřiny Talavaškové za doprovodu písňo-
vého souboru pod vedením Drahomíry Tvrdíkové.
Po skončení programu se průvod všech účastníků vydá k řece 
směrem ke kinu Vesmír, kde ukončíme zimu a přivoláme jaro 
vhozením Smrtky a Smrťáka do Úpy.
neděle 17. 3. ** program v Uffu od 15:00 hodin ** bez vstup-
ného
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3. 4.   HECHT ENSEMBLE  
 Koncert
 Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 4. 3.

5. 4.  JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 4. 3.

7. 4.  SVĚT PODLE FAGI 
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo DNO 
 Představení pro děti a mládež od 15 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej 

vstupenek od 4. 3. 

8. 4. DIVOKÝ MADAGASKAR
 Kateřina a Miloš Motani - cestopisný pořad  
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 4. 3.

10. 4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
 Ve spolupráci s D-Promo
 Vstupné: přízemí 240, 210, 180 Kč, balkon 220, 

160 Kč. Předprodej vstupenek od 4. 3.

14. 4. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Anfas
 Představení pro děti od 3 let
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč. Předprodej 

vstupenek od 11. 3.

17. 4.  THE BEATLES & QUEEN
 Divadlo a hudba: Moravské divadlo Olomouc
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 11. 3.

18. 4. OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
 Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá 

Boleslav
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek 

od 18. 3. 

21. 4.  ŽABÁCI (Sny starého dědka)
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Líšeň
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej 

vstupenek od 18. 3. 

22. 4.  BESÍDKA 2013
 Zábavné představení DIVADLA SKLEP
 Vstupné: přízemí 360 Kč, balkon 320 Kč. 

Předprodej vstupenek od 18. 3.

25. 4. MARSYAS (1973 - 2013)
 Zuzana Michnová, Oskar Petr & Petr Kalandra 

Memory Band - výroční koncert
 Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 240 Kč. 

Předprodej vstupenek od 4. 3.

28. 4. KABARET SHAKESPEARE
 Divadelní delikatesy: Studio Damúza, Praha 
 Hrají: Lucie Trmíková, David Prachař a další
 Vstupné 320, 290, 260 Kč. Předprodej vstupenek 

od 25. 3.

30. 4. ČARODĚJNICE
 Akce pro děti

EXPEDICE ALTIPLANO 

5. září 2009 vyjeli Monika Chvojková a Jirka Vacek (www.alti-
plano.cz) na kole z kolumbijské Bogoty na téměř osmi a půl-
měsíční cestu přes celý jihoamerický kontinent vstříc svému 
životnímu dobrodružství. Projeli devět zemí, navštívili mnoho 
nádherných míst, přejeli drsné a neuvěřitelně krásné Altipla-
no, sjeli legendární chilskou Carreteru Austral a pokračovali 
do Ohňové země až na samý cíp celého kontinentu do města 
Ushuaia. Jeli po frekventovaných silnicích i naprostými pustina-
mi na štěrku, kamení nebo hlubokým pískem, neustále bojova-
li s větrem, aby po 253 dnech ukončili svoji pouť v brazilském 
Riu už jako manželé. Během cesty stihli zajet na několik dní 
lodí na Galapágy, navštívit Velikonoční ostrov i Antarktidu.
O přípravě, průběhu, trase, výbavě, ale i o svatbě, o které ne-
měla Monika dlouho ani tušení, napsali svůj první cestopis Přes 
Altiplano na svatbu, který vám na přednášce rádi prodají a po-
depíší.
pondělí 11. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 11. 2. 

INDIE
Arunachal Pradesch - Assam - Sikkim

Petr Niesig (www.petrniesig.cz) navštívil v závěru roku 2011 
nejvýchodnější část Indie. Do státu Arunachal Pradesch (česky: 
Země hor ozářených vycházejícím sluncem) turisté takřka nejez-
dí a informace jsou velmi skrovné - a tak byla cesta plná pře-
kvapení (někdy hezkých a někdy silných ...). Jak autor uvádí, je 
těžké cestu popsat, a tak alespoň vybral ze svého deníku hesla, 
kterými si charakterizoval některé dny putování a která připoju-
je k pozvání na svůj večer vyprávění a promítání snímků:
„... Aneb pět týdnů v Indii. Pro každý den jedno heslo vyjadřu-
jící mé pocity. Bez telefonu. Vesnice, ve které nemají výraz pro 
Dobrý den. Loupání kukuřice. Cesta výhledů. Jak se řežou prk-
na. Ruční soustruh. U mnichů doma. Řidič sedí na klíně. Uvidíme 
slony? Sklízení rýže. Sklízení čaje. V továrně na čaj. Domy na 
kůlech. Kmen Apatani. Kuličky. Kluk s mandarinkou. Most. Rýže 
vařená v bambusu. Trajektem po Brahmaputře. Odjedeme vla-
kem? Do Sikkimu. Svatba. Panorama. Kanchenjunga. Holič a ma-
sáž hlavy. Fotky, hudba, vyprávění. Přijďte a prožijte to se mnou.
pondělí 25. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 25. 2. 
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1. pátek
2. sobota
3. neděle
16:30 hodin

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francouzský animovaný film. Příběh neobyčejného přátelství mezi 
medvědem a myškou. Režie: B. Renner, V. Patar, S. Aubier.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 80 minut ** vstupné 90 Kč

1. pátek
2. sobota
3. neděle
19:00 hodin

HITCHCOCK
Americké životopisné drama.  Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock 
právě natáčí svůj nový film, který má rozhodnout o jeho úspěchu nebo 
zatracení. Film, kterému nikdo nevěří. Režie: Sacha Gervasi. Hrají: 
A. Hopkins, H. Mirren, S. Johansson, J. Biel a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

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

TERAPIE LÁSKOU
Americké romantické drama. Učitel dějepisu prošel psychickou krizí, 
během níž přišel o všechno - ztratil dům, práci, manželku. Nyní se vrací 
z psychiatrické léčebny ke svým rodičům. Režie: David O. Russell. Hrají: 
B. Cooper, J. Lawrence, R. De Niro, J. Weaver aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 100 Kč

6. středa
10:00 hodin 

ROHATÁ PRINCEZNA 
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.  Uvidíte: Krakonoš a 
strašidlo, Krtek a koberec, Rohatá princezna, Krtek a ježek, Krakonoš a 
mistr Jehlička, Cvrček a pavouk.
Mládeži přístupno ** 61 minut ** vstupné 30 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

BABYCALL                                      ART film - pro náročnější diváky
Norsko-německo-švédský thriller.  Mladá matka se snaží ochránit 
svého syna a přitom má čím dál víc problémů sama se sebou ... Režie: 
Pal Sletaune. Hrají: N. Rapace, K. Joner, V. Qvenild a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 90 Kč

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

LET    
Americké drama.  Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil 
letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem. Režie: 
Robert Zemeckis. Hrají: D. Washington, K. Reilly, J. Goodman aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 138 minut ** vstupné 100 Kč

9. sobota
15:30 hodin

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (3D)
Americký film.  První díl trilogie filmových adaptací od J. R. R.
Tolkiena Hobit sleduje cestu Bilbo Pytlíka, který se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené 
trpasličí království Erebor. Uvádíme v repríze. Režie: Peter Jackson. 
Hrají: I. McKellen, M. Freeman, R. Armitage, J. Nesbitt, K. Scott aj.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 169 minut ** vstupné 110 Kč

10. neděle
15:30 hodin

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (2D)
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 169 minut ** vstupné 70 Kč

12. úterý
13. středa
19:00 hodin

MARTIN A VENUŠE 
Česká komedie.  Vendula a Martin žijí se svými dětmi podobně jako 
většina rodin. Martin chodí do práce, Vendula se stará o domácnost. Oba 
se však cítí tím druhým nedoceněni, a tak se domluví, že si na měsíc své 
role vymění. Režie: Jiří Chlumský. Hrají: M. Taclík, K. Boková, Z. Stivínová, 
J. Budař, L. Paulovič, T. Hanák, D. Kraus aj.
Mládeži přístupno ** 102 minut ** vstupné 110 Kč

14. čtvrtek
17:00 hodin
 

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA  
Přehlídka dokumentárních filmů.  Uvidíte: Zabijácká krása, V kůži vlka 
po stopách Džingischána, Siberut, Sandstone (Pískaři), Hallo Effect.
Mládeži přístupno ** vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč, děti do 
14 let zdarma ** akce potrvá 3,5 hodiny

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

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 
Český animovaný příběh.  Velké filmové dobrodružství Fifinky, 
Myšpulína, Piňdi a Bobíka ve službách krále a císaře Rudofa II. Režie: 
Michal Žabka. Obsazení: O. Brzobohatý, T. Bebarová, B. Tůma, I. Trojan, 
V. Preiss, V. Javorský aj.
Mládeži přístupno ** 93 minut ** vstupné 120 Kč

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

30 MINUT PO PŮLNOCI      
Americký thriller. Brzy nad ránem 2. května 2011 speciální jednotka 
americké armády dopadla a zastřelila nejhledanějšího teroristu světa, 
Usámu Bin Ládina. Desetiletý hon na démona zaznamenala oscarová 
režisérka Kathryn Bigelow. Hrají: J. Chastain, J. Clarke, J. Edgerton, 
M. Strong a další.     
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 157 minut ** vstupné 90 Kč

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

NÁDHERNÉ BYTOSTI       
Americké romantické fantasy. Přepis knižního bestselleru nás zavede 
do malého amerického městečka, kde žije chlapec Ethan a kam se 
přistěhuje tajemná dívka Lena, oplývající nadpřirozenými schopnostmi. 
Režie: Richard LaGravenese. Hrají: E. Thompson, J. Irons, E. Rossum, 
A. Englert aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 minut ** vstupné 90 Kč

21. čtvrtek
19:00 hodin

SUNSET BLVD.                                                                 PROJEKT 100
Americké drama. Nejslavnější a nejtrpčí portrét hollywoodské továrny 
na slávu je příběhem scenáristy Joea Gillise a zapomenuté hvězdy 
němého filmu Normy Desmondové. Režie: Billy Wilder. Hrají: W. Holden, 
G. Swanson, N. Olson, F. Clark a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 80 Kč

22. pátek
23. sobota
16:30 hodin

MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D)
Americký dobrodružný film. Oscar - druhořadý cirkusový kouzelník se 
dostane do země Oz, kde se zaplete do velkých problémů. Musí se naučit 
odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude pozdě. Režie: Sam Raimi. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 125 minut ** vstupné 155 Kč, 
děti do 15 let 135 Kč

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

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
Americký akční thriller. Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější 
filmovou rolí. Tentokrát vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi. 
Brzy má na krku vlčáky z místního podsvětí a ruskou metropoli 
proměňuje ve válečnou zónu. Režie: John Moore. Dále hrají: 
J. Courtney, A. Nolasco a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

24. neděle
16:30 hodin

MOCNÝ VLÁDCE OZ (2D)
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 125 minut ** vstupné 120 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

26. úterý  
27. středa
19:00 hodin

KRÁLOVSKÝ VÍKEND       
Britská komedie. V roce 1939 přijel do Spojených států britský královský 
pár žádat o pomoc proti fašistickému Německu. Prezident Roosevelt je 
ale nucen řešit spíše osobní záležitosti... Režie: Roger Michell. Hrají: 
B. Murray, L. Linney, S. West, O. Williams a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 90 Kč

27. středa
10:00 hodin

KAŠTANKA      
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Dášeňka - 
Mnoho vody uteklo, Kaštanka, Krtek a raketa, Dášeňka - Jak sportovala, 
Čarovná rybí kostička, Dášeňka - Jak šla do služby, Všude dobře, doma 
nejlépe.
Mládeži přístupno ** 68 minut ** vstupné 30 Kč

28. čtvrtek
19:00 hodin

TENKRÁT NA ZÁPADĚ                                                     PROJEKT 100
Italsko-americký film. Jeden z nejslavnějších westernů v historii světové 
kinematografie byl natočen přímo podle hotové hudby, kterou složil 
E. Morricone na základě scénáře ještě před začátkem natáčení.
Právě nezapomenutelné melodie přispívají velkou měrou ke genialitě 
snímku. Režie: Sergio Leone. Hrají: H. Fonda, C. Cardinale, J. Robards, 
Ch. Bronson a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 166 minut ** vstupné 80 Kč

29. pátek
30. sobota
16:30 hodin

CROODSOVI (3D)      
Americká dobrodružná animovaná komedie. Příběh první pravěké 
rodinky na světě, na kterou čeká největší dobrodružství jejich života. 
Režie: Kirk De Micco, Chris Sanders.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 160 Kč

29. pátek
30. sobota
31. neděle
19:00 hodin

MANIAK      
Francouzský psychologický thriller. Film je novým zpracováním 
kultovního snímku, který je mnohými označován za nejlepší thriller všech 
dob - odvážný a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí. 
Režie: Franck Khalfoun. Hrají: E. Wood, N. Arnezeder aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 90 Kč

31. neděle
16:30 hodin

CROODSOVI (2D)      
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 120 Kč

KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov

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

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


