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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PrOSinCi 2013
neděle 1. 12.  VÁNOČNÍ STROM 2013

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, program, 
prodej adventních drobností, občerstvení
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 14:00 hodin 

pondělí 2. 12. ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

3. - 26. 12. TRUTNOVSKÝ ADVENT 2013
Více informací o jednotlivých koncertech na  
www.trutnov.cz
Pořadatel: o. s. Regio Musici, město Trutnov, 
Českobratrská církev evangelická, Arciděkanství 
Trutnov

úterý 3. 12. SOCHAŘ EMIL SCHWANTNER
Životopisné vyprávění o významném sochaři 
z našeho regionu bude doplněno diaprojekcí 
(R. Günther), recitací (Mgr. M. Janečková) 
a Schwantnerovými plastikami ze soukromé 
sbírky V. Petiry.
Pořadatel: Společnost Německo-českého 
porozumění v Trutnově
Státní okresní archiv v Trutnově ** 17:00 hodin

úterý 3. 12. BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ
Činoherní divadlo B:  
Činoherní studio Ústí nad Labem
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 4. 12. DIVADLO GOČÁR
Divadlo a hudba: Omnimusa o.s.
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 5. 12. VÁNOCE V GRÓNSKU
Pořad Aleny a Jaroslava Klempířových
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 5. 12. MIKULÁŠOVINY
Mikulášská nadílka, na níž nebudou chybět ani 
čerti, andělé a zábavný program pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

sobota 7. 12. STAROČESKÉ VÁNOCE
Tradiční rukodělná a zvykoslovná akce. Budeme 
zdobit perníčky, vyrábět andílky z korálků 
a vlny, drátované ozdoby, ozdoby z pedigu či 
slámy, korálkové zdobení svícnů, vánoční hvězdy 
z korálků, keramické jmenovky k dárkům, vánoční 
přání z ručního papíru, netradiční ozdoby.  
Pořadatel: Dům pod jasanem
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Dům pod jasanem, Voletiny ** 13:30 hodin ** 
vstupné 70 Kč, děti 50 Kč

pondělí 9. 12. KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 9. 12. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Předvánoční setkání s hosty
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
Národní dům ** 14:30 hodin

pondělí 9. 12. COLLEGIUM CAMERALE
Vánoční koncert komorního souboru. Zazní 
skladby F. O. Manfrediniho, F. Geminianiho,  
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Janáčka,  
J. S. Bacha, G. Tartiniho pod vedením Dagmar 
Vlčkové.
Pořadatel: Collegium Camerale
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné dobrovolné

pondělí 9. 12. TANČÍRNA 
Činoherní divadlo A:  
Divadlo R. Brzobohatého, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 10. 12. NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT  
MUSICY CANDIDY
Orchestr ZUŠ Trutnov pod vedením Michaely 
Fiedlerové. Zazní jak vánoční, tak populární 
skladby z celého světa.
Pořadatel: Základní umělecká škola v Trutnově
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

úterý 10. 12. DAVID KOLLER & BAND: UNPLUGGED 
Koncert
Host: Katarína Knechtová
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 11. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
Akce pro nejstarší návštěvníky knihovny
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 11. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Pořadatel: Krkonošský deník 
před Uffem ** 18:00 hodin

čtvrtek 12. 12. VÁNOCE A PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 12. 12. TRUTNOV POD SNĚHOVOU PEŘINOU
Mgr. Ondřej Vašata představí na historických 
fotografiích, jak vypadaly zimy v Trutnově 
od konce 19. století.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

12. - 13. 12. ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Drobná hudební vystoupení v rámci Malých 
adventních trhů:
12. 12. od 15:00 hodin - žáci ZUŠ Trutnov
13. 12. od 15:00 hodin - Krakonoška
Pořadatel: UFFO - SCT
před Uffem

neděle 15. 12. O KAPRU KARLOVI
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Cylindr
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 16. 12. CESTA NA SIBIŘ
Představení divadla Buchty a loutky pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 
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PERMANENTKY NA JAZZINEC 2014
Pořadatel: Alternativa pro kulturu a UFFO - SCT

Tradiční permanentky na Jazzinec jsou opět v prodeji v Infore-
cepci UFFO. Držitel má vstup na všechny koncerty zdarma a může 
si vybrat i místo k sezení v Uffu. Dále bude dostávat festivalové 
infomaily s aktuálními informacemi. Při nákupu permanentky si 
můžete vybrat z pestré nabídky CD nejen jazzové tematiky.
Na Jazzinci 2014 mimo jiné vystoupí legendární indický hráč 
na perkuse TRILOK GURTU, vizionář IBRAHIM MAALOUF se 
svým zcela novým projektem, kubánsko-švédsko-německé TIN-
GVALL TRIO, ale také jedinečný projekt ZVON IVY BITTOVÉ & 
Janáčkovy filharmonie Ostrava a přátel.

úterý 31. 12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin

	 VÝSTAVY

do 8. 12. ŽIDÉ NA TRUTNOVSKU:  
ZAPOMENUTÉ OSUDY ŽIDOVSKÉ KOMUNITY 
OD 16. DO 20. STOLETÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 20. 12. ALEŠ RYBÍN: MANCHESTER
Výstava fotografií 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

do 20. 12. 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Oblastní 
charita Trutnov
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 30. 12. ZBYNĚK HAVLÍN: ZÁVISLOST NA KRÁSE
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 31. 12. VÝTVARNÝ SALON ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH 
ŠKOL KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST 
Zastoupena Jaroměř, Mělník, Polička, Trutnov, 
Vysoké Mýto 
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Haasův palác (Krakonošovo nám.) ** otevřeno 
ve všední dny v době odpolední výuky ZUŠ 
Trutnov 13:00 - 17:00 hodin

do 31. 12. VLADIMÍR PAVLAS: NOSTALGIE NA KOLEJÍCH
Výstava fotografií s železniční tematikou, kde 
jsou zachyceny vlaky, které už dnes na kolejích 
běžně neuvidíte.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)  

do 12. 1. TRUTNOVSKO NA ČERNOBÍLÝCH POHLEDNICÍCH 
Z 50. AŽ 70. LET 20. STOLETÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 2. 3. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

12. 12. - 11. 1. HELENA FEJKOVÁ: ART INSPIRATION
Vernisáž 11. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

20. 12. - 2. 2. VÁNOCE V PODKRKONOŠÍ
Vernisáž 19. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

pondělí 16. 12. CHOREA CORCONTICA
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru. 
Spoluúčinkují žáci ZUŠ Trutnov.
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pondělí 16. 12. Z TRUTNOVA NA NOVÝ ZÉLAND
Promítání z cesty Jiřího Jůzla na Nový Zéland, 
křest knihy a autogramiáda. Hudební doprovod 
Jesse Gersenson z USA. Moderátorem bude Ctibor 
Košťál. Více informací: www.jirijuzl.cz
Pořadatel: Jiří Jůzl 
UFFO ** 19:00 hodin

úterý 17. 12. BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
Zábavné představení T. Matonohy, J. Poláška, 
B. Polákové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 18. 12. HEJ MISTŘE!
Představení Divadla Drak Hradec Králové pro  
2. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 18. 12. VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ TRUBAČŮ  
LESNICKÉ ŠKOLY
Pořadatel: Česká lesnická akademie Trutnov - 
střední škola a vyšší odborná škola
Krakonošovo náměstí ** 17:00 hodin

středa 18. 12. NEŽ PŘIJDOU ...
Tři dámy s knihou volně improvizují na motivy 
povídek z knih Ivana Krause
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - kavárna 2 ** 18:00 hodin 

čtvrtek 19. 12. HRNEČKU, VAŘ!
Představení Naivního divadla Liberec pro MŠ  
a 1. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 19. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
15:00 - 20:00 hodin

čtvrtek 19. 12. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Vánoční koncert komorního smyčcového souboru 
s hosty
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 20. 12. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2013
Budoucnost světů - představení letošních 
účastníků festivalu
Pořadatel: UFFO - SCT a o. s. Studio
UFFO ** pro školy 8:30 a 10:00 hodin **  
pro veřejnost 17:00 hodin 

sobota 21. 12.
neděle 22. 12.

KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov 
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin

středa 25. 12. H-KVINTET
Vánoční koncert s hosty
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

sobota 28. 12. OLYMPIC
Vánoční koncert
Pořadatel: DETO production s.r.o.
sportovní hala ZŠ Komenského ** 19:00 hodin 
** předprodej vstupenek: Turistické informační 
centrum a www.ticketstream.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

ŽIDÉ NA TRUTNOVSKU: ZAPOMENUTÉ OSUDY 
ŽIDOVSKÉ KOMUNITY OD 16. DO 20. STOLETÍ

První zmínky o Židech na Trutnovsku pocházejí z 16. století. Až 
do konce 18. století žilo v regionu pouze několik rodin, ovšem 
v 19. století Židé získali nezanedbatelný podíl v průmyslu, živ-
nostech i v intelektuálních profesích (lékaři, advokáti). Na výsta-
vě jsou prezentovány předměty spjaté s židovskou historií (ná-
hrobky, svícny, tóra), dále fotografie, plány a dokumenty týkající 
se např. trutnovské synagogy, židovského hřbitova, spolkového 
domu Lóže Menorah, ale i koncentračních táborů či Pochodu 
smrti z tábora Gross-Rosen v roce 1945. Výstava prodloužena 
do 8. 12.

TRUTNOVSKO NA ČERNOBÍLÝCH POHLEDNICÍCH 
Z 50. AŽ 70. LET 20. STOLETÍ

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově představuje na výstavě černo-
bílé fotopohlednice okresu Trutnov z 50. až 70. let 20. století. 
Přestože jde o pohlednice s mimořádnou dokumentární hodno-
tou i uměleckou úrovní (např. pro vydavatelství Orbis fotogra-
foval v této době Jiří Havel), takto pojatá výstava nebyla dosud 
na Trutnovsku realizována. Výstava nabízí na 250 atraktivních 
pohlednic Trutnovska, Krkonoš, Vrchlabska, Úpicka, Královédvor-
ska či Žacléřska. Výstava prodloužena do 12. 1.

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho re-
gionu je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovi-
ně 13. století a zanikl v roce 1447. Bývá označován jako „Výcho-
dočeské Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně 
bohaté množství nálezů, které byly získány při archeologickém 
výzkumu a které umožňují nahlédnout do života středověkých 
obyvatel našeho kraje. Výstava prodloužena do 2. 3.

VÁNOCE V PODKRKONOŠÍ

Výstava seznámí s předvánočními a vánočními lidovými obyčeji 
a zvyky, typickými pro oblast Podkrkonoší v 19. a 20. století. Zjis-
títe, jak vypadal vrkoč, kdo to byl brusař, jaké zvyky dodržovaly 
svobodné dívky v období adventu, koho a proč na Štědrý den 
vyhlížel hospodář, z jakého důvodu seděla hospodyně u štědro-
večerního stolu na hospodářově čepici atd. Představeny budou 
také tradiční vánoční ozdoby, pečivo, koledy, betlémy apod., 
a to nejen v chudé domácnosti, ale i v bohatší měšťanské rodině 
před sto lety. Vernisáž se koná v rámci předvánočního odpoledne 
ve čtvrtek 19. 12. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 2. 2.

VÁNOCE V GRÓNSKU

Manželům Aleně a Jaroslavu Klempířovým se Grónsko stalo do-
slova druhým domovem. Za roky pracovních pobytů poznali ne-
jen krásy grónské přírody, ale i život Gróňanů a toto poznání jim 
nadobro změnilo pohled na život. V předvánočním pořadu bu-
dou vyprávět o historických i současných zvycích obyvatel Grón-
ska, o prožitých příhodách, o návštěvách v grónských rodinách 
od prvního adventního dne, přes přípravy na slavnost Štědrého 
dne, oslavy Silvestra a vítání nového roku. Zazní též originální 
grónská hudba a promítnuty budou četné fotografie i filmové 
záběry. Pořad se koná ve čtvrtek 5. 12. od 17:00 hodin. Vstup 
volný.

Další informace na www.mktrutnov.cz

PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
středa 11. 12. od 9:30 hodin

Mezi celoročními a každodenními všedními povinnostmi a často 
i starostmi a stálým spěchem jsou i dny sváteční. Jsou to chvíle slav-
nostní, na které se těšíme a připravujeme. K hezké oslavě patří 
vedle pohody a dobré nálady i výzdoba a malé pohoštění.
Zveme nejstarší návštěvníky knihovny do oddělení studovny. Se-
sedneme se dohromady, abychom si povídali o Vánocích. Vánoce 
- čas neobyčejného poetického kouzla, vzpomínek na dětství, hlu-
bokých prožitků zapsaných do naší mysli natrvalo. Blíží se, všichni 
se na ně těšíme, je předvánoční čas. Kde se Vánoce vzaly, jaké bý-
valy dřív? Vyprávění obohatíme pěknými verši a zpěvem vánočních 
koled s doprovodem kytary.

VÁNOCE A PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
čtvrtek 12. 12. od 16:00 hodin

U evropských národů patří Vánoce k největším svátkům v roce. 
Po celé Evropě mají mnoho společného, ale také zvláštního. Čes-
ký národ si vytvořil tak osobitou podobu těchto svátků, že pojem 
„české Vánoce“ má specifický kulturní význam.
V oddělení pro děti se bude konat setkání dětí, které se chtějí do-
zvědět, co znamená svatá noc, proč strojíme vánoční stromeček, 
vše o betlémech a vánočních koledách. Projdeme se proti toku 
řeky zvané plynoucí čas.
A protože prosinec je nejštědřejší měsíc, každé z dětí najde pod 
naším stromečkem malý dáreček. Zmíníme se i o umění dávat a při 
této příležitosti budou mít děti možnost vyrobit si malý dárek pro 
své blízké. Setkání proběhne formou černé hodinky a děti pomocí 
lití vosku poodhalí svůj osud.
Věříme, že tento podvečer zkrátí dětem nekonečně dlouhé čekání 
na Ježíška a společně si vytvoříme nádhernou předvánoční atmo-
sféru, která nás zcela pohltí.

VÁNOČNÍ LUŠTĚNÍ V POBOČCE  
HORNÍ STARÉ MĚSTO

V tomto krásném předvánočním čase zveme děti 2. - 5. tříd 
do knihovny v Horním Starém Městě na vánoční luštění křížovky. 
Zájemci mohou přijít v době od 12:00 do 17:30 hodin během celého 
prosince. Za správné vyluštění tajenky dostanou malou odměnu.

KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY V POBOČCE HSM
pondělí 9. 12. od 9:00 do 11:00 hodin

Zveme opět všechny maminky i tatínky na rodičovské dovolené, 
aby se svými dětmi zavítali do naší knihovny. Budou na ně čekat 
pěkné knížky a zpříjemní si tak čekání na Ježíška.

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH

Všechna oddělení knihovny budou zavřena o svátcích 24., 25., 
26. 12., v sobotu 28. a v úterý 31. 12. V ostatní dny bude otevřeno 
jako v běžném týdnu.
Změněnou provozní dobu bude mít oddělení pro děti. Celostátní 
vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. 12. 2013 a skončí 
v neděli 5. 1. 2014. Během této doby bude oddělení pro děti ote-
vřeno jen dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin. 

Všem našim čtenářům přejeme, aby se jich předvánoční ruch a shon 
dotkl co nejméně a aby Vánoce chápali především jako pouto vzá-
jemného lidského porozumění a svátky lidské lásky.
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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

Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

VÝZVA VLASTNÍKŮM DĚL MALÍŘKY  
JULIE WINTEROVÉ-MEZEROVÉ

V roce 2014 bude Galerie města Trutnova pořádat výstavu tvor-
by významné regionální umělkyně Julie Winterové-Mezerové. 
Chtěli bychom touto cestou oslovit vlastníky jejích obrazů, aby 
kontaktovali městskou galerii v případě, že budou ochotni po-
skytnout informace o vlastněných artefaktech pro účely sesta-
vení soupisu díla této malířky, popř. i zapůjčit některé z prací 
na výstavu (není podmínkou). Všechny poskytnuté informace 
budou využity čistě pro badatelské účely a vlastníci mohou na-
dále zůstat na vlastní přání v anonymitě.
V případě zájmu prosím kontaktujte pracovníky městské gale-
rie, e-mail: galerie@trutnov.cz, tel. 499 815 916. 

20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI

Putovní výstava s názvem „20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOU-
ZI“ zachycuje 20 let pomoci charit v královéhradecké diecézi 
na fotografiích a prostřednictvím autentických příběhů klientů 
charitních zařízení. Výstava vznikla loni u příležitosti 20. výročí 
vzniku Diecézní katolické charity Hradec Králové a také mnoha 
regionálních charit. Putovní výstava navštívila už desítku českých 
měst - Hradec Králové, Červený Kostelec, Náchod, Dvůr Králové 
nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Lito-
myšl, Ústí nad Orlicí a Kutnou Horu, kde charity pomáhají ne-
mocným a potřebným lidem. Od 8. 11. je výstava ke zhlédnutí 
také v Trutnově v galerii Městského úřadu Trutnov. 
Oblastní charita Trutnov, která v současné době výstavu pořádá, 
je poskytovatelem zdravotnických služeb, pečovatelských služeb 
a osobní asistence. Dále pomáhá a podporuje rodiny s dětmi 
v pěstounské péči prostřednictvím centra MAJÁK. Při Oblastní 
charitě Trutnov vzniklo také dobrovolnické centrum. Více také 
na www.hk.caritas.cz.
Výstava bude otevřena do 20. 12.

HELENA FEJKOVÁ: ART INSPIRATION

Výstava Heleny Fejkové v Galerii města Trutnova je netradiční 
přehlídkou tvorby známé módní návrhářky. Počátky její kariéry 
jsou spjaty právě s Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem. 
Módní salon nesoucí její jméno však později roky sídlil v pražské 
Lucerně a stal se ikonou českého módního designu, dnes jeho 
věhlas sahá i do zahraničí. Tvorba Heleny Fejkové je proslavená 
především modelovou dámskou i pánskou módou z exkluziv-
ních přírodních materiálů.  
Autorka vystudovala Experimentální střední odbornou řeme-
slnou školu se zaměřením na ruční zpracování textilií, získala 
ocenění Fashion Point na Mezinárodním veletrhu módy a v roce 
2002 dostala Národní cenu České republiky za vynikající design. 
V trutnovské městské galerii představí nejen své kolekce inspi-
rované světem umění a dalekými cestami, jako jsou Cubism, In-
dia, Barok nebo Antoni Gaudí. Výstavu doplní také fotografie 
z módních přehlídek, přípravné kresby, zvláštní sekci tvoří dva 
soubory oděvů vytvořené na motivy tvorby Egona Schieleho. 
Některé z drobných skic ženských postav tohoto autora totiž 
bývají považovány za módní návrhy, a právě podle nich Hele-
na Fejková vytvořila jednu ze svých kolekcí. V další tvorbě zase 
použila některé z motivů Schieleho obrazů v tisku na látku. Vý-
stava by se tedy měla ocitnout v jakémsi meziprostoru, který 
vzniká propojením světa módy a umění. Zahájena bude vernisá-
ží ve středu 11. 12. v 17 hodin a potrvá do 11. 1.
Upozorňujeme návštěvníky, že v období státních svátků je ga-
lerie uzavřena a 27., 28. a 29. 12. bude možné navštívit výstavu 
pouze ve zkrácené otevírací době od 9:30 do 15:00 hodin.

Všem našim návštěvníkům a partnerům děkujeme za přízeň, 
kterou nám v uplynulém roce projevili, přejeme poklidné prožití 
vánočních svátků a v novém roce co nejkrásnější, nejen umělec-
ké zážitky.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova 

ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY

VÝLEPOVÁ SLUŽBA
Plakáty spolu s objednávkou výlepu přijímá Inforecepce UFFO vždy 
ve svých provozních hodinách (viz dále), a to nejpozději do pracov-
ního dne, který předchází termínu výlepu.
* Termíny výlepu v prosinci: pondělí 2., 9., 16., 23. a 30. (výjimečně 

- dle kapacity plakátovacích ploch - čtvrtky 5., 12., 19.). 
* První termín výlepu v novém roce bude čtvrtek 2. 1.  

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Otevřeno každé pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 ho-
din. Na přelomu roku bude půjčovna zavřena. Posledním provoz-
ním dnem v tomto roce bude čtvrtek 19. 12., prvním provozním 
dnem v novém roce bude čtvrtek 2. 1. Půjčovna sídlí v Uffu - vstup 
bočním vchodem.

INFORECEPCE UFFO
Telefon: 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz
Provozní doba: pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin 
Do 23. 12. bude Inforecepce otevřena jako obvykle. 
24. - 26. 12. zavřeno
27. - 28. a 30. 12. 9:00 - 16:30 hodin 
31. 12. a 1. 1. zavřeno
Od 2. 1. bude Inforecepce opět otevřena jako obvykle.

TRUTNOV POD SNĚHOVOU PEŘINOU

Mgr. Ondřej Vašata představí na historických fotografiích, jak 
vypadaly zimy v Trutnově od konce 19. století. Připomenuto 
bude např. bruslení na zamrzlém koupališti, lyžování včetně 
skoků na lyžích (v Trutnově bývaly skokanské můstky), sáňková-
ní a další radovánky na sněhu. Pozornost bude věnována také 
sněhovým kalamitám, kdy ulice a cesty ve městě a okolí lemo-
valy vysoké sněhové mantinely. Projekce se uskuteční ve čtvrtek 
12. 12. od 17:00 hodin. Vstup volný.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU

Již tradiční předvánoční odpoledne proběhne letos ve čtvr-
tek 19. 12. od 15:00 do 20:00 hodin. Těšit se můžete na dětské 
adventní trhy, vernisáž vánoční výstavy, vystoupení žáků ZUŠ 
v Trutnově a pěveckého souboru Gymnázia Trutnov, přednášku 
Mgr. Taťány Kutinové o adventní kuchyni našich babiček spo-
jenou s ukázkami některých tradičních pokrmů. Vyvrcholením 
odpoledne bude vánoční koncert Cimbálové muziky Červený 
Kostelec. Vstup volný.
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VÁNOČNÍ STROM 2013

První prosincový den, první adventní neděle, tradiční akce, kterou 
pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Tedy pohodové nedělní odpo-
ledne na Krakonošově náměstí s programem, prodejem drobného 
adventního zboží a občerstvení a samozřejmě se slavnostním roz-
svícením vánočního stromu. Stánkový prodej bude zajištěn od 14:00 
do 17:30 hodin, program od 14:30 do 16:45 hodin. V rámci progra-
mu můžete tentokrát vidět a slyšet přibližně v těchto časech: 
14:30 hodin 
Představení Divadla Emillion „Nad Betlémem svítí hvězda“ 
15:30 hodin 
Koncert Two Voices 
16:10 hodin
Adventní přání starosty města, zvonění rolničkami a zvonečky, 
aby to dobré bylo v našem městě s námi nejen v období adventu 
(přineste si s sebou zvoneček či rolničku!), slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 
16:25 hodin
Chůpela, kapela na chůdách 
Rozsvícení vánočního stromu je předznamenáním vánočního času 
- tedy období dárků, vzájemné tolerance, pomoci a také rozzáře-
ných dětských očí. Aby tomu tak bylo i v dětských domovech a azy-
lových domech v regionu Trutnov, rozhodli se pořadatelé uspo-
řádat sbírku. Máte-li zájem přispět i Vy, přineste s sebou na akci 
hračku, dětské oblečení apod. - ovšem vše nové!!! Pomůžete tak 
v tomto krásném období těm, kteří to potřebují a Vaši podporu 
uvítají.
neděle 1. 12. ** 14:00 hodin ** Krakonošovo náměstí ** bez 
vstupného

MIKULÁŠOVINY

Tradiční a velmi oblíbená akce pro děti, které se setkají nejen s Mi-
kulášem, ale i s krásnými a milými anděly a strašidelnými čerty. 
Všechny hodné děti se mohou těšit na malý dárek.
Program bude v režii skupiny PÍSKOMIL SE VRACÍ, při jejíž hudební 
show si děti mohou pořádně zařádit. Členové kapely vám budou 
povědomí. Možná i styl písniček vám přijde známý. Není to náho-
da. Většina postaviček z Pískomila se totiž podílela na repertoáru 
skupiny Kašpárek v rohlíku. 
Doporučujeme zajistit si včas vstupenky v předprodeji. 
čtvrtek 5. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč 
a poukaz na dárek 25 Kč, ostatní 80 Kč ** předprodej vstupenek 
a poukazů od 4. 11.

Rodinné UFFOkousky

O KAPRU KARLOVI
Divadlo Cylindr
Představení pro děti od 3 let. Vánoční pohádka o kapru Karlovi, 
kocouru Bubinovi a paní Ludmilce Houskové. Pohádkové vyprávě-
ní, ve kterém možná objedeme celý svět. Nebudou chybět koledy 
a dozvíme se, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, Indiánů nebo 
v Polynésii. Pohádka pro ty, kdo milují Vánoce, koledy a vánoční 
zvyky a zároveň rádi cestují. Ať už po moři, vzduchem či odpadním 
kanálem. 
Režie: Iveta Dušková. Hrají: Agáta Dušková, Petra Bílková, Pavla 
Drtinová, Vojtěch Durst.
neděle 15. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 3 do 18 
let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 11.

MALÉ ADVENTNÍ TRHY

UFFO bude letos opět hostit tradiční se tkání s řemeslem a dob-
rými nápady. Řemeslníci se budou stří dat v prostorách sálu - ob-
sazení se bude každý den poněkud měnit, někteří autoři zde 
budou úplně poprvé. Budete mít možnost vybrat si např. z ke-
ramiky, batiky, krajky, dekorací z přírodnin, pedigu, bižuterie, 
šperků i kamenů, vyšívaných ubru sů a ubrousků, výrobků ze 
skla, přírodních mýdel, drátování, prostírání, vyšívaných přání, 
bylinných polštářků, ozdob z korálků, keramických vánočních 
ozdob, dřevěných krabiček, šperků s autorskou ilustrací, před-
mětů zdobených dekupáží, ozdob z papíru vytvořených techni-
kou quilling. K zakoupení budou obrázky, ale také čaje, čoko-
láda, medovina, výrobky z rakytníku, bude přítomen výrobce 
kosmetiky, knihařství U Sluníčka, SOŠ a SOU Volanovská s nabíd-
kou svého pečiva. 
Budeme rádi, přijmete-li pozvání a využijete Malé adventní trhy 
pro svoji in spiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která doplní 
letošní sváteční náladu Vašeho domova.
čtvrtek 12. 12. - sobota 14. 12. ** UFFO ** otevřeno: 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné - štěstíčko za 1 Kč  

Malé adventní trhy ve dnech 12. a 13. 12. před Uffem oboha-
tí také program nazvaný ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ: 12. 12. 
od 15:00 hodin se můžete těšit na vystoupení žáků ZUŠ Trutnov, 
13. 12. od 15:00 hodin zahraje Krakonoška.

ZBYNĚK HAVLÍN:  
ZÁVISLOST NA KRÁSE

Až do konce roku můžete v Galerii UFFO zhlédnout tvorbu 
Zbyňka Havlína. „Havlín je typický představitel multimediální-
ho umělce. Pracuje způsobem vrstvení, kdy kombinuje veškeré 
dostupné postupy (klasická malba, graffiti, akční malba ad.). 
Jeho obrazy bychom mohli charakterizovat jako abstraktně-ex-
presivní „dokumentace akcí“. Jsou určovány snahou oprostit se 
od formalit zobrazování pouze viděného, jsou otiskem autorovy 
vnitřní představy o krajině. Obrazy Zbyňka Havlína vynikají vel-
kou upřímností a uceleností tvůrčí ideje,“ charakterizuje umělce 
PhDr. Rea Michalová, Ph.D., kurátorka Národní galerie v Praze.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kul-
tury ČR.
do 30. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin (24. - 26. 12. zavřeno, 27. - 28. 12. a 30. 12. 9:00 - 16:00 
hodin) ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

NEŽ PŘIJDOU ...

TŘI DÁMY S KNIHOU se Vás pokusí pobavit improvizací na moti-
vy povídek z knih Ivana Krause - „Má rodina a jiná zemětřesení“ 
a „Muž pod vlastním dohledem“.
Zkuste se na chvíli zastavit, vypít kafíčko a promyslet si, jak co 
nejlépe prožít čas vánoční. Tři dámy s knihou doufají, že Vás je-
jich vystoupení naladí na ten den, kdy už „konečně přijdou ...“. 
Pozn.: tento pořad není určen jen ženám všeho věku, ale i všem 
mužům nad 18 let.
Účinkují Milena Janečková, Slávka Tomanová a Daniela Munza-
rová, hudební spolupráce Alice Pávová.
středa 18. 12. ** UFFO - kavárna 2 ** 18:00 hodin ** vstup-
né 50 Kč ** předprodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO 
od 2. 12.
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BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ
Činoherní divadlo B: Činoherní studio Ústí nad Labem

Komedie o Ústí nad Labem. Hra jednoho z nejtalentovanějších 
mladých českých dramatiků. Byla vytvořena na objednávku Či-
noherního studia. 
Tomáš je hokejový obránce místního extraligového celku. Je 
proslulý svou tvrdostí a neústupností. Ve svém soukromém živo-
tě je však velmi citlivý a píše básně. Kristián je folkový zpěvák, 
který ovšem není příliš známý, není ani úspěšný a je vlastně pro-
tikladem Tomáše - snaží se psát lyrické písně, ale v civilu je velmi 
cynický. Jednoho dne se tihle dva potkají v baru, po krátké roz-
tržce se spřátelí. A to změní jejich život. Navíc se jim do života 
zaplete osmnáctiletá cikánka Žaneta ... 
Komedie s prvky antické tragédie vychází z prostředí nejníže 
společensky postavených lidí v průmyslovém městě na severu. 
Režie: Filip Nuckolls. Hrají: Jan Jankovský, Kryštof Rímský, Zu-
zana Onufráková, Jiří Maryško, Matúš Bukovčan, Jan Plouhar, 
Marek Němec, Anna Fišerová.
úterý 3. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 340, 315, 
290 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 11.

DIVADLO GOČÁR
Divadlo a hudba: Omnimusa o.s.

Muzikál o architektech. Nový Orsonův autorský hudebně-diva-
delní projekt, ve kterém se rozezní kromě hudby také architek-
tura. Představení o velikánech moderní architektury: 
Josef Gočár: „Co já všechno postavím, to vám teď ani nepo-
vím.“ 
Pavel Janák: „Modlitebna a byty, kostel a divadlo, všechno 
v jednom.“ 
Jože Plečnik: „Ústřední topení je moderní svinstvo a nepatří 
do kostela.“ 
Muzikál hostuje v Divadle Komedie a Orson byl nominován 
za nejlepší hudbu na Cenu Alfréda Radoka 2012. 
Hudba a libreto: Miloš Orson Štědroň. Režie: Jan Nebeský. Hrají: 
Jiří Štrébl/Ondřej Černý, Jan Mikušek, Petr Jeništa, Eva Vrbko-
vá/Alena Bazalová. Klavír: Miloš Orson Štědroň. Saxofon: Pavel 
Fiedler. Bicí: Jan Švamberg.
středa 4. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 340, 315, 
290 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 11.

TANČÍRNA
Činoherní divadlo A: Divadlo R. Brzobohatého, Praha

Tragikomedie beze slov. Světově proslulá divadelní hra Tančírna 
vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le 
Théatre du Campagnol.  
Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku 
i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního živo-
ta. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, 
partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se historie na-
šeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé 
době pořád stejní - se svou touhou, nesmělostí i nesplněným 
snem. 
Režie: Hana Gregorová. Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vág-
ner/Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín 
Hardt, Miroslav Hrabě/Jiří Chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch 
Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar 
Čárová, Pavlína Mourková, Irena Máchová, Vladimíra Striežen-
cová, Kateřina Velebová, Pavla Procházková.
pondělí 9. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 350, 325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 11.

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID

Western z Bohnic - první western pro ženy. První příběh z Di-
vokého Západu o Butchi Cassidym a Sundance Kidovi napsali 
Robert LeRoy Parker a Harry Alonzo Longabaugh. Napsali ho 
tím, že se narodili, že spolu kradli, že spolu zemřeli - Butch Ca-
sidy a Sundance Kid. Druhý příběh byl už o jejich legendě, která 
se z nich stala - ve slavném filmu hráli Robert Redford a Paul 
Newman.
„Naše zpracování stejného příběhu je z dneška, z doby, kdy by 
chlapi chtěli být chlapi, kdy by potřebovali, aby jim alespoň jed-
nou za čas „visely kolty proklatě nízko u pasu“, aby si to mohli 
s grázlem jednoduše vyřídit ... Bohužel jim toho od pasu visí čím 
dál míň ...,“ říká režisér Luboš Balák. 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková.
úterý 17. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 260, 240 Kč ** 
předprodej vstupenek od 18. 11.

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

„Snad až trochu troufalý název v naší současné politické situa-
ci. Vím. Věřte, že má ale základ v textu melodické státní hym-
ny, opěvující krásu české země. A v duchu slov mistra J. K. Tyla 
bych Vás i já rád ubezpečil o přetrvávající kráse naší české za-
hrádky. Nepochybuji o tom, že si velká většina z Vás jedinečnost 
a malebnost našeho koutku v srdci Evropy uvědomuje. Stačí se 
přece jen vnímavě dívat kolem sebe. Uvidíme věci nevšední, ale 
i zdánlivě banální, úsměvné i alarmující. To vše ale tvoří jako 
celek onen ráj. Ráj, ve kterém žijeme a bez kterého bychom si 
svůj život jen stěží dovedli představit.
Svými snímky Vás zavedu do východních Bílých Karpat i Krušných 
hor. Do Jizerských hor i na Šumavu. Křížem krážem Českem, to 
vše v doprovodu slova mluveného a působivé hudby.
Přijďte se tedy pokochat zprostředkovaným pohledem na kraji-
nu našeho domova. Přijďte si připomenout Vám mnohdy známá 
místa. Pojďme společně luštit záludné hádanky - co, kde, kdo, 
odkud to je. Pojďme se před rychle se blížícími Vánocemi trochu 
zastavit a společně si udělat hezký večer, jehož součástí bude 
i malá výstava mých fotografií.
Vážení přátelé, věřím, že se první prosincové pondělí uvidíme 
a že nám spolu bude dobře. Těším se na Vás.“ Ctibor Košťál
pondělí 2. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** před-
prodej vstupenek od 4. 11.

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2013
Pořadatel: UFFO - SCT a o. s. Studio

BUDOUCNOST SVĚTŮ - to je téma 3. festivalového ročníku. Ten-
to taneční projekt je realizován na základě myšlenky o propojení 
profesionální a neprofesionální taneční scény. V průběhu srpna 
- listopadu je připravováno představení, do kterého jsou zapoje-
ni účastníci z celé České republiky. Ti pod vedením profesionál-
ních lektorů tvořivě pracují na zvoleném tématu a jeho uchopení 
scénickým způsobem a v daných tanečních stylech. Letos  se sku-
pinkou cca 35 tanečníků pracovali Lucie Drábková (ČR) - techni-
ka CONTEMPORARY, Carli Rebecca Jefferson (Anglie) - technika 
BODYDRUMMING, Akassa Ansumana Badjie (Gambie) - technika 
AFRO, Filipi Escudine (Brazílie) - technika L.A. STYLE a HIP HOP. 
Propojením těchto stylů vznikl ucelený příběh, který divákovi 
představí výpověď o tom, jak bude možná za nějakou dobu vy-
padat lidská společnost. Do představení je zapojena trutnovská 
veřejnost, žáci ZUŠ, zájemci z České republiky i samotní lektoři.
pátek 20. 12. ** UFFO ** pro školy 8:30 a 10:00 hodin (je nut-
né se předem přihlásit) - vstupné 50 Kč ** pro veřejnost 17:00 
hodin - vstupné 100 Kč, děti do 15 let a studenti (po předlože-
ní studentského průkazu) 50 % sleva ** předprodej vstupenek 
od 11. 11. 
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DAVID KOLLER & BAND:  
UNPLUGGED

Host: Katarína Knechtová

David Koller přijede s akustickým koncertem, který letos na jaře 
vyprodával sály po celé republice. V roli hosta se představí jed-
na z nejvýraznějších slovenských zpěvaček současnosti Katarína 
Knechtová, která zahraje skladby ze svých sólových alb i písně 
skupiny Peha, ve které působila. 
„Podzimní akustické koncerty ozvláštníme speciálním bubenic-
kým setem. Chci využít toho, že se mnou v kapele hrají další dva 
bubeníci Tomáš Marek a Adam Koller. Oproti jarním koncertům 
se promění také repertoár,“ prozrazuje David Koller. 
Jeden z nejvýznamnějších současných představitelů českého 
bigbítu bude čerpat z repertoáru Kollerbandu, Lucie, Žentouru, 
Pusy nebo Jasné páky. Zazní také akustické verze skladeb ze só-
lových alb. David Koller vystoupí se svou dlouholetou kapelou 
ve složení Tomáš Marek a Adam Koller - oba bicí a percussion, 
Michal Pelant - kytara a zpěv, Michal Nejtek - piano a Marek 
Minárik - akustická basa. 
úterý 10. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 390 Kč ** před-
prodej vstupenek od 9. 9.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

Srdečně zveme na VÁNOČNÍ KONCERT komorního smyčcového 
souboru MUSICA ANTIQUA TRUTNOV.
Sólisté: Kateřina Killarová (zpěv), Petra Vítková (housle), Zde-
něk Dufek (housle), Tomáš Korbel (klavír), Barbora Kulichová 
(saxofon), Matěj Kraus (klarinet) - žák ZUŠ Trutnov. Soubor řídí 
Michaela Fiedlerová.
Program: W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Manfredini, F. A. Míča, 
J. Haydn, J. J. Ryba, M. Lorenc, F. Combelle, J. Leavitt.
čtvrtek 19. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 11.

H-KVINTET

Ve sváteční podvečer srdečně zveme do Uffa všechny příznivce 
trutnovského souboru H-KVINTET, který připravil svůj tradiční 
VÁNOČNÍ KONCERT. V programu zazní vánoční koledy ve swin-
gové úpravě Jana Haase a další swingové melodie.
Zpívají: Mirka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Adamová, 
Jana Traspeová, Pavel Traspe.
Hosté: Adéla Brožková, Andrea Bartůňková a Swing sextet z Ná-
choda pod vedením Emericha Drtiny. 
Partner akce: Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.
středa 25. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** před-
prodej vstupenek od 18. 11. pouze v Inforecepci UFFO

FANFARE CIOCARLIA

FANFARE CIOCARLIA jsou jednou z nejlepších živých kapel 
na světě. Jejich energie a vynalézavost jim získaly fanoušky 
od Melbourne až po Memphis a od Tokya až po Toulouse. Poté, 
co se svému řemeslu naučili od svých otců a dědů, přistupují 
členové skupiny hrdě ke každému koncertu jako k výzvě jak 
pobavit publikum a udržet při životě pravý duch romské hud-
by. Jejich zuřivý živý výbuch oslovil jak rockery a punkery, tak 
fanoušky jazzu, funku, milovníky world music i ty, kteří prostě 
milují hudbu, která zní naprosto jinak.
Koncert je na stání.
úterý 4. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: od 4. 11. - 90 Kč, 
od 16. 12. - 190 Kč, od 13. 1. - 290 Kč

5. 1.  NĚMÝ BOBEŠ
Představení Divadla Járy Cimrmana
Vstupné 380, 360, 340 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 11.

12. 1. Z TAJNÉHO DENÍČKU SMOLÍČKA PÉ
Rodinné UFFOkousky
Studio Damúza, o. s., Praha 
Představení pro děti od 5 let
Vstupné od 5 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč. 
Předprodej vstupenek od 9. 12.

13. 1. ZLATÁ HOREČKA
Radko Chadima - cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 12.

14. 1. KRYPTONYM RIESE 
Válečná záhada podzemí Valbřišska
Milan Zacha Kučera - přednáška a beseda
Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 12.

16. 1. SEDMERO HAVRANŮ
Divadlo a hudba
Rázem Production, Praha
Vstupné 360, 335, 310 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 11.

19. 1.  BACK TO BULLERBYN
Rodinné UFFOkousky
Divadlo Športniki
Představení pro děti od 12 let
Vstupné od 12 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč. 
Předprodej vstupenek od 9. 12.

20. 1. MÁJ
Divadelní delikatesy
420PEOPLE, Nová scéna ND
Vstupné 300, 270, 240 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 11.

21. 1. HOLKY Z KALENDÁŘE 
Činoherní divadlo A
Východočeské divadlo Pardubice
Vstupné 345, 320, 295 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 11.

22. 1. HRÁČI
Činoherní divadlo B
MDP - Divadlo Rokoko 
Vstupné 350, 325, 300 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 11.

26. 1. JEŽEK A SNĚHULÁK
Rodinné UFFOkousky
Divadlo plyšového medvídka
Představení pro děti od 3 let
Vstupné od 3 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč. 
Předprodej vstupenek od 9. 12.

27. 1. NEPÁL
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 1.

30. 1.  KONCERT ZA VYSVĚDČENÍ
Příhody kluka Bombarďáka
Vstupné 55 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 12.  

Kompletní nabídku pořadů na měsíc leden najdete na  
www.uffo.cz

Z NABÍDKY POŘADŮ NA LEDEN 2014
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V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR. 

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8:00 - 19:30 (po - so) Inforecepce UFFO
24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno
27. - 28. a 30. 12. 9:00 - 16:30 hodin 
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

Prosinec 2013

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

1. neděle
16:30 hodin

KŘÍDLA	VÁNOC
České komediální drama. Hrdinové filmu dostanou mož-
nost něco si přát a jejich život se rozeběhne směrem, který 
si sami určili.
Do 12 let nevhodné ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

1. neděle
19:00 hodin

JEN	17
Francouzský film. Studentka absolvuje během léta svou 
první sexuální zkušenost. Po návratu do Paříže se pak 
za peníze začne scházet se staršími muži.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 100 Kč

2. pondělí
3. úterý
4. středa
19:00 hodin

INSIDIOUS	2
Americký horor. Další veleúspěšný nízkorozpočtový horor 
z dílny Jamese Wana, režiséra snímku V zajetí démonů.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 100 Kč

4. středa
10:00 hodin

DVANÁCT	MĚSÍČKŮ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 
Kouzelný dědeček, Dvanáct měsíčků, Krakonoš a sklínkař 
Matěj, Uršula a trpaslíci, Veselé Vánoce aneb Karlíkovo 
zimní dobrodružství, Čarovná rybí kostička.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

5. čtvrtek
16:30 hodin
19:00 hodin

HUSITI
Česká animovaná komedie, která mění dějiny. Režisér Pa-
vel Koutský hravě boří mýty o husitské éře.
Mládeži přístupno ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

6. pátek
7. sobota
16:30 hodin

LEDOVÉ	KRÁLOVSTVÍ	(3D)
Americký animovaný rodinný film. Nebojácná a věčně op-
timistická Anna se vydává na velkolepou pohádkovou vý-
pravu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 109 minut ** vstup-
né 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč

6. pátek
7. sobota
8. neděle
19:00 hodin

KAPITÁN	PHILLIPS
Americký thriller. Komplexní studie přepadení americké 
nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty, ke kte-
rému došlo v roce 2009.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 134 minut **  
vstupné 100 Kč

8. neděle
16:30 hodin

LEDOVÉ	KRÁLOVSTVÍ	(2D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 109 minut ** 
vstupné 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč

9. pondělí
10. úterý
19:00 hodin

BELLA	MIA
České drama. Baladicky laděný příběh s mimořádným emo-
cionálním nábojem a morálním apelem. 
Mládeži přístupno ** 93 minut ** vstupné 100 Kč

11. středa
10:00 hodin

JAK	POSTAVIT	SNĚHULÁKA
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 
Kuba a Kuba Kubikula, Jak se chtěl zajíček klouzat, Kamen-
ná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit 
sněhuláka.
Mládeži přístupno ** 66 minut ** vstupné 30 Kč

11. středa
19:00 hodin

MATURITA
Česká crazy komedie. Počítačový nadšenec Martin se vsadí 
s kamarády, že se nabourá do ministerského serveru a stáh-
ne zadání maturitních otázek.
Do 10 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

12. čtvrtek
13. pátek
16:30 hodin

HOBIT:	ŠMAKOVA	DRAČÍ	POUŠŤ	(3D)
Americko-novozélandský film. Druhý díl Hobita nabízí dal-
ší dobrodružnou cestu Thorina a jeho společníků.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 165 minut ** 
vstupné 140 Kč 

12. čtvrtek
13. pátek
19:30 hodin

KLAUNI
Česko-lucembursko-slovensko-finské drama o komedii. 
Na počátku kariéry vytvořili klaunskou skupinu Busters. 
Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo.
Do 12 let nevhodné ** 120 minut ** vstupné 100 Kč

14. sobota
15. neděle
16:30 hodin

HOBIT:	ŠMAKOVA	DRAČÍ	POUŠŤ	(2D)
Americko-novozélandský film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 165 minut ** 
vstupné 110 Kč

14. sobota
15. neděle
19:30 hodin

KONZULTANT
Americký krimi thriller. Vysoce postavený advokát se pod 
vidinou rychle vydělaných peněz namočí do obchodu s dro-
gami.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 111 minut **  
vstupné 120 Kč

16. pondělí
17. úterý
18. středa
19:00 hodin

HUNGER	GAMES:	VRAŽEDNÁ	POMSTA
Americké akční sci-fi. Výsledky zápasu v drsné reality show 
povzbudily obyvatele země k odporu proti mocným.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 146 minut ** vstupné 110 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

KOMORNÍK																													ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Americký životopisný film. Příběh černocha, který pracoval 
jako sluha v Bílém domě a obsluhoval osm prezidentů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 132 minut ** vstupné 100 Kč

20. pátek
21. sobota
22. neděle
16:30 hodin

CESTA	ZA	VÁNOČNÍ	HVĚZDOU
Norský rodinný film. Poutavý pohádkový příběh se odehrá-
vá v překrásné zasněžené norské přírodě a vypráví o odváž-
né dvanáctileté dívce Sonje.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 80 minut **  
vstupné 90 Kč

20. pátek
21. sobota
22. neděle
19:00 hodin

ROZKOŠ
České tragikomické melodrama. Posedlost láskou, umě-
ním, originalitou, úspěchem, penězi a sám sebou. Každá 
posedlost nás dříve nebo později dovede k zániku ...
Mládeži nepřístupno ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

23. pondělí
25. středa
26. čtvrtek 
16:30 hodin

SOBÍK	NIKO	2
Finsko-německo-dánsko-irská animovaná komedie. Niko 
se vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra, 
který je unesen zlými orly.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 75 minut **  
vstupné 110 Kč

23. pondělí
19:00 hodin

PŘÍBĚH	KMOTRA
Český film. Natočeno podle bestselleru J. Kmenty „KMOTR 
MRÁZEK“. Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digi-
tálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence 
české politiky.
Do 12 let nevhodné ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

25. středa
26. čtvrtek
19:00 hodin

PŘIJDE	LETOS	JEŽÍŠEK?
Český romantický film. Šaramantní šedesátník José se vrací 
po třiceti letech do Prahy z emigrace a s sebou přiváží me-
xickou manželku i krásnou, dospělou dceru.
Mládeži přístupno ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

27. pátek
28. sobota
16:30 hodin

PUTOVÁNÍ	S	DINOSAURY	(3D)
Britsko-americko-australský rodinný akční film. Natoče-
no podle stejnojmenné televizní minisérie z roku 1999. 
Na vlastní kůži pocítíte pravěkou atmosféru a ocitnete se 
ve víru proslulých monster.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut **  
vstupné 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč

27. pátek
28. sobota
29. neděle
19:00 hodin

ÚNOS
Americko-australský krimi thriller. Policistovi zmizí dcera 
a on je ochoten udělat vše pro její nalezení, neboť ví, že 
pokud ji nenajde do 48 hodin, už ji asi nikdy neuvidí.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut **  
vstupné 110 Kč

29. neděle
16:30 hodin

PUTOVÁNÍ	S	DINOSAURY	(2D)
Britsko-americko-australský rodinný akční film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut **  
vstupné 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč

30. pondělí
16:30 hodin
19:00 hodin

MAFIÁNOVI
Americko-francouzská akční krimi komedie. Bývalý mafián-
ský boss a jeho rodina jsou umístěni do programu na ochra-
nu svědků. Žít spořádaným životem se jim ale příliš nedaří.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 100 Kč


