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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LEDnu 2014
neděle 5. 1. NĚMÝ BOBEŠ

Představení Divadla Járy Cimrmana
Pořadatel: UFFO - SCT
Národní dům ** 19:00 hodin ** 
VYPRODÁNO!

čtvrtek 9. 1. CO PŘINESLY ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY MUZEA 
V LETECH 2011 - 2013?
Archeolog Mgr. Ondřej Tůma přiblíží veřejnosti 
zajímavé archeologické výzkumy Muzea 
Podkrkonoší
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 12. 1. Z TAJNÉHO DENÍČKU SMOLÍČKA PÉ
Rodinné UFFOkousky:  
Studio Damúza, o. s., Praha 
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 13. 1. ROSTU S KNIHOU 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 13. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ctibor Košťál: Zemský ráj to na pohled
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 13. 1. ZLATÁ HOREČKA
Radko Chadima - cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 14. 1. KRYPTONYM RIESE 
Válečná záhada podzemí Valbřišska
Milan Zacha Kučera - přednáška a beseda
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 16. 1. SEDMERO HAVRANŮ
Divadlo a hudba: Rázem Production, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 19. 1. BACK TO BULLERBYN
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Športniki
Představení pro děti od 12 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 20. 1. MÁJ
Divadelní delikatesy:  
420PEOPLE, Nová scéna ND
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 21. 1. MÁJ
Představení pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 10:30 hodin 

úterý 21. 1. ALOIS HAASE
Přednáška zaměřená na osobnost významného 
trutnovského podnikatele 19. stol. Aloise 
Haaseho, mecenáše a občana, a na příslušníky 
jeho rodiny. Součástí večera bude prohlídka 
bývalého Haasova paláce, dnes ZUŠ, výstavka 
materiálů z depozitáře Státního okresního archivu 
v Trutnově a klavírní skladba Haasův pochod. 
Pořadatel: Společnost Německo-českého 
porozumění Trutnov
budova ZUŠ (Krakonošovo nám.) ** 17:00 hodin

úterý 21. 1. HOLKY Z KALENDÁŘE 
Činoherní divadlo A:  
Východočeské divadlo Pardubice
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 22. 1. HRÁČI
Činoherní divadlo B:  
MDP - Divadlo Rokoko 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 23. 1. ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA 
Představení Divadla Alfa Plzeň pro 2. - 6. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 23. 1. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 23. 1. SCHwARZENBERGOVÉ JAKO MAJITELÉ 
VLČICKÉHO PANSTVÍ
Přednáší Mgr. Jitka Vandrovcová
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

neděle 26. 1. JEŽEK A SNĚHULÁK
Rodinné UFFOkousky:  
Divadlo plyšového medvídka
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 27. 1. DIVADELNÍ CESTOPIS EVROPOU
Od renesance po realismus
Představení Divadélka pro školy Hradec Králové 
pro 2. st. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 27. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Rok 1938 
v československých a středoevropských dějinách
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
kino Vesmír ** 14:30 hodin 
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

pondělí 27. 1. NEPÁL
Dolní Dolpo, jezero Rara
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 28. 1.
středa 29. 1.

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Představení Divadla Matěje Kopeckého  
pro MŠ a 1. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 30. 1. PTÁCI KRKONOŠ
Přednáší Ing. Jakub Šimurda, DiS.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 30. 1. KONCERT ZA VYSVĚDČENÍ
Příhody kluka Bombarďáka 
Koncert je na stání!
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

	 VÝSTAVY

do 11. 1. HELENA FEJKOVÁ: ART INSPIRATION
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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. 2. VÁNOCE V PODKRKONOŠÍ
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

do 10. 3. RADEK JAROŠ
Výstava fotografií
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

1. 1. - 28. 2. MILAN KMENT: NEPÁL
Výstava černobílých fotografií
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

2. 1. - 28. 2. MARTIN REINDL: 3, 2, 1 ... DESIGN!
Fotografie budou tentokrát vystřídány kresbami 
automobilů. Ať již historickými, nebo moderními 
návrhy podle fantazie autora. Kresby tuší, 
temperou nebo akrylem jsou autorovým 
dlouholetým zájmem. Výtvarná díla zobrazující 
automobily náleží do malířského stylu zvaného 
autoart. 
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

6. 1. - 28. 2. ZDENĚK BURIAN: MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov

8. 1. - 11. 2. JOSEF BOLF: ODLOŽENÉ PŘÍPADY
Vernisáž 7. 1. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

16. 1. - 1. 3. PATRIK MAREK: HODNĚ ZBLÍZKA
Vernisáž 15. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

17. 1. - 16. 2. POLSKO-ČESKÁ FOTOGRAFICKÁ VŠECHNICE 2013
Vernisáž 16. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
a Jeleniogórskie Centrum Kultury
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

23. 1. - 28. 2. VÝBĚR SECESNÍCH A ARTDECOVÝCH PLAKÁTŮ
Vernisáž 22. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

	 KurzY

od 16. 1. HLINĚNÉ ČTVRTKY
Kurz keramiky (10 večerů, vždy ve čtvrtek) pro 
začátečníky i pokročilé nad 16 let 
Více informací: tel. 724 180 505
Pořadatel: o. s. Bezinky (www.bezinky.cz)
ZUŠ Trutnov ** 18:15 - 20:15 hodin ** 
cena 950 Kč

	 PŘIPrAVuJE	SE	NA	ÚNOr

sobota 8. 2. BERAN JIŘÍ s.r.o.: REPREZENTAČNÍ PLES 
K tanci hraje skupina GENY. Slosovatelné 
vstupenky - hlavní výhra přívěsný vozík do 750 kg. 
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

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

POLSKO-ČESKÁ FOTOGRAFICKÁ  
VŠECHNICE 2013

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Jeleniogórskie Centrum Kul-
tury připravilo výstavu fotografií, které vznikly během dílen pořá-
daných v rámci projektu „Polsko-česká všechnice - cyklické dílny“. 
Dílny probíhaly v obci Kopaniec (Polsko) a v Trutnově. Autory vý-
stavy jsou fotografičtí nadšenci z České republiky a Polska. Verni-
sáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. 1. od 17:00 hodin v Muzeu 
Podkrkonoší. Výstava potrvá do 16. 2.

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

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově představuje na výstavě černobílé 
fotopohlednice okresu Trutnov z 50. až 70. let 20. století. Přestože 
jde o pohlednice s mimořádnou dokumentární hodnotou i umě-
leckou úrovní (např. pro vydavatelství Orbis fotografoval v této 
době Jiří Havel), takto pojatá výstava nebyla dosud na Trutnovsku 
realizována. Výstava nabízí na 250 atraktivních pohlednic Trutnov-
ska, Krkonoš, Vrchlabska, Úpicka, Královédvorska či Žacléřska. Vý-
stava prodloužena do 12. 1.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOVVÁNOCE 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, z jakého důvodu seděla hospo-
dyně u štědrovečerního stolu na hospodářově čepici atd. Předsta-
veny budou také tradiční vánoční ozdoby, pečivo, koledy, betlémy 
apod., a to nejen v chudé domácnosti, ale i v bohatší měšťanské 
rodině před sto lety. Výstava potrvá do 2. 2.

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regi-
onu je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovině 
13. století a zanikl v roce 1447. Bývá označován jako „Východočes-
ké 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 na-
šeho kraje. Výstava prodloužena do 2. 3.

CO PŘINESLY ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY  
MUZEA V LETECH 2011 - 2013?

Archeolog Mgr. Ondřej Tůma přiblíží veřejnosti zajímavé archeo-
logické výzkumy Muzea Podkrkonoší, které proběhly v uplynulých 
třech letech. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými zkou-
manými lokalitami a nejvýznamnějšími nálezy. Prezentován bude 
např. výzkum ve Školní ulici v Trutnově, při kterém byly zjištěny 
četné nálezy od středověku až do 19. století, včetně studny, či ná-
lez zahloubeného objektu s množstvím kachlů na Krakonošově 
náměstí. Pozornost bude věnována i novým pravěkým nálezům 
z Trutnovska, které výrazně posunuly naše vědomosti o nejstar-
ších dějinách severovýchodních Čech. Přednáška se koná ve čtvrtek 
9. 1. od 17:00 hodin. Vstup volný.

SCHwARZENBERGOVÉ JAKO MAJITELÉ 
VLČICKÉHO PANSTVÍ

Muzejní pracovnice Mgr. Jitka Vandrovcová se bude ve své před-
nášce věnovat historii známého šlechtického rodu Schwarzenber-
gů, kteří měli své majetky nejenom v jižních Čechách, ale také více 
než sto let (1675 - 1787) vlastnili rozsáhlé vlčické panství v samém 
sousedství Trutnova. Přijďte si vyslechnout vyprávění o osudech 
příslušníků tohoto mocného šlechtického rodu, který nechal posta-
vit v Mladých Bukách papírnu zásobující papírem všechna schwar-
zenberská panství a povznesl Janské Lázně na významné centrum 
lázeňské péče. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 1. od 17:00 
hodin. Vstup volný.

PTÁCI KRKONOŠ

Krkonoše byly v roce 2004 vyhlášeny ptačí oblastí. Čím jsou Krko-
noše tak výjimečné a co to pro ně znamená? Jaké ptačí druhy zde 
můžeme vidět a co všechno o nich víme? Víte, že zde byly k vi-
dění už i exotické druhy, jako je ibis skalní, alexandr malý nebo 
orlosup bradatý? Přijďte si poslechnout přednášku přírodovědce 
Krkonošského národního parku Ing. Jakuba Šimurdy, DiS., o ptá-
cích našeho nejvyššího pohoří a zeptejte se na vše, co vás zajímá. 
Dojde i na ukázky zvuků, podle kterých poznáte jednotlivé ptačí 
druhy v přírodě. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. 1. od 17:00 
hodin. Vstup volný.

Další informace na www.mktrutnov.cz

ZDENĚK BURIAN:  
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU

6. 1. - 28. 2.

Všechny příznivce výtvarného umění zveme na výstavu „Zdeněk 
Burian: malíř ztraceného času“, s nahlédnutím do širých plání 
a savan, do hlubokých pralesů a džunglí, na cesty po rozsáhlých 
vodách a nebezpečných řekách, na výstupy do hor a pohoří či 
na vstupy do romantických i pošetilých událostí lidských živo-
tů, ale také zprostředkování dějinných událostí národa našeho 
a světa.
Přijďte se potěšit, povzbudit a zavzpomínat na dobu romantiky, 
dobrodružství, na cesty lásky, obdivu i zrady. Společně pootev-
řeme okénko do našeho i Vašeho času. Tato doba, o které plyne 
řeč, je již mimo nás i za námi. Ano, znovu se na chvíli ponořme 
prostřednictvím ilustrací velkého mága výtvarného umění do za-
niklého či zmizelého světa.
Nádherné ilustrace našeho života i života kolem nás si přiblížíme 
právě putovní výstavou v prostorách oddělení pro děti a výlohách 
Městské knihovny v Trutnově ve dnech 6. 1. - 28. 2.

ROSTU S KNIHOU V POBOČCE HSM
pondělí 13. 1. od 9:00 do 11:00 hodin

Zveme opět maminky na mateřské dovolené, aby i se svými dětmi 
zavítaly do pobočky knihovny v Horním Starém Městě. Budou tu 
pro ně připraveny pěkné obrázkové knížky.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
čtvrtek 23. 1. od 16:00 hodin

Po Vánocích opět zahájí svoji činnost Klub chytrých hlaviček. Pra-
videlně, vždy jedenkrát za měsíc, se budeme v oddělení pro děti 
scházet se zvídavými dětmi, které si chtějí rozšiřovat své znalosti 
a zábavnou formou získávat znalosti nové. V roce 2014 svoji ak-
tivitu zaměříme na podivuhodný svět zvířat.
Děti se postupně dozvědí, proč mají ptáci různé zobáky, jak se 
ukrývá lelkoun, která opice může přežít i na sněhu, jak se roz-
množují mořští ježci, proč se zvířata stěhují a mnoho dalších od-
halených tajemství ze světa živočichů.
Na prvním setkání se budeme věnovat žralokům a jiným děsi-
vým mořským stvořením. Součástí každého podvečera bude 
i výtvarná dílna a pohybové hry. Tyto akce jsou určené pro děti 
od 6 do 12 let.

LOVCI PEREL

Od ledna 2014 se oddělení pro děti připojí k akci pořádané Kni-
hovnou města Hradce Králové „Lovci perel“. Děti, které budou 
mít zájem stát se lovci perel, musí v knihovně objevit speciálně 
označené knihy, tzv. perlorodky, a přečíst je. Následně potom 
zodpovědět několik otázek. V každé „perlorodce“ je ukryta spe-
ciální hrací karta. Co kniha, to perla. Zveme děti, které se chtějí 
potopit do hlubin příběhů, aby si přišly navléknout svou šňůru 
perel. Akce bude trvat od ledna do června 2014. Bližší informace 
v oddělení pro děti.

Všem našim čtenářům přejeme do roku 2014 pevné a trvalé zdraví 
a také aby tento rok byl pro ně v každém ohledu šťastný.
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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.

HELENA FEJKOVÁ: ART INSPIRATION

Výstava Heleny Fejkové v Galerii města Trutnova je netradiční pře-
hlídkou tvorby známé módní návrhářky. Počátky její kariéry jsou 
spjaty právě s Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem. Módní salón 
nesoucí její jméno však později roky sídlil v pražské Lucerně a stal 
se ikonou českého módního designu, dnes jeho věhlas sahá i do za-
hraničí. Tvorba Heleny Fejkové je proslavená především modelovou 
dámskou i pánskou módou z exkluzivních přírodních materiálů. 
Autorka vystudovala Experimentální střední odbornou řemeslnou 
školu se zaměřením na ruční zpracování textilií, získala ocenění Fa-
shion Point na Mezinárodním veletrhu módy a v roce 2002 dostala 
Národní cenu České republiky za vynikající design. V městské gale-
rii představuje nejen své kolekce inspirované světem umění a dale-
kými cestami, jako jsou Cubism, India, Barok nebo Antoni Gaudí. 
Výstavu doplňují 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 Helena Fejková vytvořila jednu ze svých kolekcí. V dal-
ší tvorbě zase použila některé z motivů Schieleho obrazů v tisku 
na látku. Výstava by se tedy měla ocitnout v jakémsi meziprostoru, 
který vzniká propojením světa módy a umění. Zhlédnout ji můžete 
do 11. 1.

VÝBĚR SECESNÍCH A ARTDECOVÝCH PLAKÁTŮ

Na přehlídku módní tvorby Heleny Fejkové naváže další výstava, 
která spadá do oblasti užitého umění. Návštěvníci budou mít uni-
kátní příležitost zhlédnout výběr ze soukromé kolekce secesních 
a art decových plakátů, které Galerii města Trutnova laskavě za-
půjčí sběratel Zdeněk Harapes. 
Secese a art deco jsou etapy v dějinách umění, které prosluly 
právě významným rozvojem dekorativní užité tvorby, a plakáty 
v této době zažívají své nejslavnější období. Jak můžeme sledovat 
i na příkladu Alfonse Muchy, jejich tvůrci se dočkávají věhlasu a vi-
zuální charakter plakátové tvorby má mnohdy vysokou uměleckou 
úroveň. Kromě toho jsou dnes historické plakáty často úsměvnými 
a dojemnými svědky doby, v níž vznikaly.
Sbírka Zdeňka Harapese má v současnosti téměř 170 kusů plaká-
tů z období 1890 - 1930. Všechny jsou originální vícebarevné li-
tografie, nátisky z původních litografií a původní tisky. Obsahuje 
díla významných zahraničních autorů, jako jsou například G. Meu-
nier, F. Rehm, Lorain, G. Fraipont, A. Choubrac, Ch. Pless, R. Pean, 
H. Gray, J. Grun, A. de Riguer, L. Rhead, F. Taylor a další. Nechy-
bí ani čeští tvůrci, kteří se zabývali uměním plakátu - mimo jiné 
V. Hynais a J. Úprka. Výběr představuje reprezentativní plakátovou 
tvorbu uvedeného období.
Vernisáž proběhne ve středu 22. 1. v 17 hodin, výstavu bude mož-
né zhlédnout do 28. 2.

PATRIK MAREK: HODNĚ ZBLÍZKA

Galerie města Trutnova už řadu let spolupracuje s hudebním fes-
tivalem Jazzinec a doprovází každoročně jeho hudební produkci 
související výstavou v prostorách městského úřadu. A stejně jako se 
Jazzinec nenápadné rozrůstal a rozrůstal, až se rozprostřel takřka 
do celého roku, tak se také výstavy s ním spojené letos poněkud 
rozhojnily. Tou první bude výběr snímků fotografa Patrika Mar-
ka, který podobně jako Dan Bárta proslul fotografováním vážek 
a nadšením pro jazz. Jeho výstava nazvaná „Hodně zblízka“ pro-

GEJZÍR BAREV A EMOCÍ  
Z NEJRŮZNĚJŠÍCH KOUTŮ SVĚTA

Pořadatel: Alternativa pro kulturu a UFFO - SCT

„Nádherná akce plná pozitivní energie a hodně zkušené publikum, 
pro které je radost hrát!“ - takto charakterizuje JAZZINEC řada světo-
vých hvězd. A často dodávají: „Jak je možné, že takto skvělá akce je 
v tak malém městě a ne v metropoli?“ Dramaturg Tomáš Katschner 
odpovídá: „No, právě proto.“ Program 16. ročníku opět přináší mi-
mořádné koncertní události. Plné kontrastů, hledačství a hudebního 
vizionářství. 
První mimořádnou událostí bude únorový koncert nejuznávanějšího 
světového perkusisty Triloka Gurtu, který je jediným hudebníkem, 
který 7x zvítězil v anketě DownBeatu. Trilok Gurtu natočil a podílel se 
na více než dvou stovkách alb, hrál s průkopnickou skupinou Oregon, 
Johnem McLaughlinem, Janem Garbarkem i Joe Zawinulem. Přiveze 
svůj nejnovější projekt Spellbound, v jehož čele stojí trubka. Skladby 
si vybírá od nejlepších jazzových trumpetistů, včetně Milese Davise 
a Dona Cherryho, a posouvá je do nového světla, jeho hudba pulsuje 
euforií a neustálým rytmickým tahem. 
Se slovenskou skupinou Jazz & More zahraje izraelský saxofonis-
ta hrající v New Yorku a Paříži Shauli Einav. O jeho kvalitách svědčí 
spolupráce s takovými jmény, jako jsou Avishai Cohen, Shai Maest-
ro, Dave Liebman nebo Quincy Davies.
Australsko-britský bluesový kytarista Gwyn Ashton zeppelinovského 
střihu byl v roce 2001 vyhlášen 3. nejlepším kytaristou na světě, hned 
po Jeffu Beckovi a Garry Moorovi. Zahraje za doprovodu české blu-
esové rytmiky.
Robert Balzar představí své nové trio, kde působí mimořádný klavíris-
ta Jiří Levíček, vyučující na univerzitě v severním Texasu.
Excelentní slovenský trumpetista Juraj Bartoš bude hostem Swing 
Sextetu Emericha Drtiny.
Na finále představí svůj nejnovější projekt kytarista Rudy Linka. Spo-
lu s ním zazpívá černošská zpěvačka s „obrovským ohněm a něhou 
v hlase“.
Trio Ivoire má v čele afrického hráče na balafon Aly Keitu, rodáka 
z Pobřeží slonoviny.
Švédsko-německo-kubánské Tingvall Trio vytváří „skandinávský jazz 
s kubánskými názvuky a lehce rockovým přístupem k věci“. 
Mimořádným hostem quartetu saxofonisty Rosti Fraše bude italsko-
americký pianista Antonio Farao, který nahrává s prvoligovými hvěz-
dami (např. Joe Lovano, Chris Potter nebo Jack DeJohnette).

niká pod kůži jazzovým hudebníkům, a to v záběrech nejen z vy-
stoupení, ale také ze zákulisí. 
Vernisáž proběhne ve středu 15. 1. v 17 hodin. Výstava bude ote-
vřena v pracovní dny městského úřadu až do 1. 3.

VÝZVA VLASTNÍKŮM DĚL MALÍŘKY  
JULIE wINTEROVÉ-MEZEROVÉ

V roce 2014 bude Galerie města Trutnova pořádat výstavu tvorby 
významné regionální umělkyně Julie Winterové-Mezerové. Chtěli 
bychom touto cestou oslovit vlastníky jejích obrazů, aby kontak-
tovali městskou galerii v případě, že budou ochotni poskytnout 
informace o vlastněných artefaktech pro účely sestavení 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 nadále zůstat na vlastní 
přání v anonymitě.
V případě zájmu prosím kontaktujte pracovníky městské galerie 
na e-mailové adrese galerie@trutnov.cz nebo telefonicky na čísle 
499 815 916. 

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova 

JAZZINEC 2014
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Další naprosto mimořádnou událostí bude dubnový koncert trumpe-
tisty, který boří hranice mezi žánry i národnostmi, Ibrahima Maalou-
fa. Tento libanonský virtuóz představuje nejprogresivnější hudební 
spojku mezi Západem a Východem. Natáčel a koncertoval s Elvisem 
Costello, Stingem, Salifem Keitou, Vanessou Paradis nebo Erikem 
Truffazem a Davem Douglasem. Na Jazzinci představí své nejnovější 
album a přiveze osmičlenný band. Jeho koncerty připomínají pečlivě 
načasovanou sérii výbuchů hudební ekvilibristiky, k Maaloufovým in-
spiracím patří i Led Zeppelin.
Závěrečný koncert bude zcela výjimečný. Iva Bittová představí své 
skladby s citem přetavené pro Janáčkův symfonický orchestr Ostra-
va a doprovodnou kapelu v čele s Beatou Hlavenkovou a Jaromírem 
Honzákem. 
Už po šestnácté bude Trutnov v únoru až dubnu hlavním městem 
jazzu v srdci Evropy.

Více informací: www.jazzinec.cz

z	NABÍDKY	POŘADŮ	NA	ÚNOr	2014

6. 2.  BŮH MASAKRU
Činoherní divadlo B: 
Činoherní klub o. p. s., Praha
Vstupné 360, 335, 310 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 1.

10. 2. ROMANTICKÉ TOSKÁNSKO
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 1.

16. 2. ČESKÝ HONZA
Rodinné UFFOkousky: 
Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 3 let
Vstupné od 3 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč. Předprodej 
vstupenek od 13. 1.

17. 2. NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Divadlo a hudba: 
činoherní představení v produkci FDA
Vstupné 360, 335, 310 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 1.

18. 2. ZPOVĚĎ MASOCHISTY
Divadelní delikatesy: 
Švandovo divadlo Na Smíchově a Divadlo Letí
Vstupné 300, 270, 240 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 1.

20. 2. NAŠE TŘÍDA
Činoherní divadlo A: 
Divadlo Komedie Praha, provozovatel Divadlo Company.cz
Vstupné 330, 305, 280 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 1.

22. 2. 4. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Vstupné 440 Kč. Předprodej vstupenek pouze 
v Inforecepci UFFO od 27. 1.

23. 2. ČERVENÁ KARKULKA
Rodinné UFFOkousky: 
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 5 let
Vstupné od 5 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč.  
Předprodej vstupenek od 20. 1.

24. 2. ZÁPAD USA - OREGON
Cestopisný večer Martina Loewa
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 1.

FANFARE CIOCARLIA

Foto: Arne Reinhardt

FANFARE CIOCARLIA jsou jednou z nejlepších živých kapel na svě-
tě. Jejich energie a vynalézavost jim získaly fanoušky od Melbour-
ne 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 hudby. Jejich zuřivý živý 
výbuch oslovil jak rockery a punkery, tak fanoušky jazzu, funku, 
milovníky world music i ty, kteří prostě milují hudbu, která zní na-
prosto jinak.
Koncert je na stání.
úterý 4. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: od 16. 12. - 190 Kč, 
od 13. 1. - 290 Kč

KRYPTONYM RIESE
Válečná záhada podzemí Valbřišska

Milan Zacha Kučera, autor knihy Největší tajemství Třetí říše, jejíž 
první vydání získalo cenu E. E. Kische za literaturu faktu pro rok 
2013, představí výsledky nejnovějších terénních výzkumů bada-
telských skupin v podzemí komplexu Sovích hor i nová vysvětlení 
domněnek a legend. Zároveň představí druhé rozšířené vydání své 
knihy, které vyšlo před několika týdny.
Uplynul již více než rok, kdy jsme si v Uffu spolu s autorem kladli 
otázku, co budovala Třetí říše na sklonku války nákladem 150 
milionů říšských marek a silou 50 000 vězňů v podzemí blíz-
kých Sovích hor. Dnes jsou známy nové objevy - jedné skupině 
se podařilo proniknout do kompletně vybavených prostor ražby 
v hoře Soboń a jiné skupině zase vyčistit část podzemí továrny 
Mölke Werke (Ludwikowice Kłodzkie). Na zámku Ksiaž proběhly 
dva nové pokusy najít neznámé podzemí, tzv. Weisovu komoru 
a další patra podzemních výtahů. Bádání, jehož se Milan Zacha 
Kučera účastní, odhaluje naprosto netušené přípravy rozvinutí 
válečné výroby v těsném sousedství českého území, jejichž roz-
sah vyvolává dodatečné mrazení z poznatku, jak velké nebezpe-
čí pro lidstvo hitlerovský nacismus až do posledních chvil před-
stavoval.
úterý 14. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 9. 12.

KONCERT ZA VYSVĚDČENÍ 
Příhody kluka Bombarďáka

Bombarďák není úplný vzor vašich dětí. Ale zase na něm můžete uká-
zat, že ... Škola se nezapaluje. Zvířata se netýrají. Rodiče se nezamy-
kají na balkon (někdy). Jediné, co tomuto hiphoperovi jde, je hudba. 
Kdyby ho kluci nevyhodili z kapely. Krátké scénky, divoké struny, bláz-
nivé řeči, dance plné rance.
Příhody kluka Bombarďáka je interaktivní hudební představení. Chyt-
lavé písničky jsou proložené scénkami, ve kterých Bombarďák komu-
nikuje s dětským divákem a zapojuje ho do dění na pódiu. Představení 
je určeno dětem, ale nudit se nebude ani dospělý doprovod. Úspěšná 
premiéra proběhla na letošním festivalu Colours of Ostrava.
Koncert je na stání!
čtvrtek 30. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 55 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 2. 12.
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HOLKY Z KALENDÁŘE
Činoherní divadlo A: Východočeské divadlo Pardubice

Vtipná, dojemná a laskavá komedie o ženách, které překonaly samy 
sebe. V poklidném anglickém městečku v Yorkshiru se scházejí ženy 
středního věku v Ženském spolku. Vyměňují si recepty, vzdělávají se, 
pletou a zavařují - a nudí se. Jednoho dne se šest z nich rozhodne na-
fotit do každoročního kalendáře namísto pohledů na místní kostely 
své akty. Ne že by se nestyděly, ale nechají se přesvědčit manželem 
jedné z nich, že právě tento věk je u žen nejkrásnější, že kvetou jako 
slunečnice a dávají ze sebe to nejlepší. Z prodeje kalendářů chtě-
jí koupit sedačku na onkologické oddělení, kde umírá Jack. A pro 
dobrou věc jsou kamarádky rozhodnuté udělat cokoliv. V městečku 
vznikne skandál, ale o kalendář je enormní zájem a jeho prodejem 
získá spolek značný obnos. A co naše modelky? Nejenže měly od-
vahu se svléknout, získaly mnohem víc. Vzaly život do svých rukou. 
Dokonce se z nich na čas staly celebrity. Překonaly smrt, opuštění, 
nevěru, získaly zpátky důstojnost a radost ze života, přehodnotily 
vztahy a utužily přátelství. To je víc než dost za pár aktů a trochu 
studu, ne?
Inscenace podle skutečné události je oslavou zralého, krásného 
a emancipovaného ženství. 
Režie: Petr Novotný. Hrají: Dagmar Novotná, Jana Paulová j. h., Jind-
ra Janoušková, Romana Chvalová, Ludmila Mecerodová, Helena Ma-
lehová j. h., Lída Vlášková, Petra Janečková, Jiří Kalužný, Pavel No-
votný, Martina Sikorová, Josef Vrána, Petra Tenorová, Petr Borovec.
úterý 21. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 345, 320, 295 Kč ** 
předprodej vstupenek od 18. 11.

HRÁČI
Činoherní divadlo B: MDP - Divadlo Rokoko

Tragikomedie. „V kartách neexistuje předstírání, karban nešetří ni-
koho, karty jsou velmi demokratické.“
Ač se to zdá neuvěřitelné, Nikolaj Vasiljevič Gogol napsal pouze tři 
divadelní hry. Všechny tři jsou komedie a stačily k tomu, aby si je-
jich autor získal trvalé místo na pomyslném nebi světové dramatiky. 
Ve srovnání s Revizorem a Ženitbou nejsou Hráči u nás ani ve světě 
uváděni na jeviště tak často, neznamená to ovšem, že by snad byli 
hrou méně kvalitní. Precizní, překvapivou stavbou a mistrně vede-
nými dialogy si Gogol vydobyl místo mezi předními světovými dra-
matiky.
Děj se odehrává v atraktivním prostředí falešných karetních hráčů, 
jejichž filozofie je jednoznačná: Bystrý vtip, jasný rozum a hlavně 
žádné ohledy. Podvod stíhá podvod, hra podvodů je stále spletitější 
a nakonec ústí v překvapivou pointu.
Inscenace vytváří řadu velkých hereckých příležitostí. Na GRAND Fes-
tivalu smíchu získala cenu odborné poroty.
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Aleš Procház-
ka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, Martin Písařík, Jan Szymik, Lukáš Ho-
mola, Vojtěch Dvořák/Jaromír Nosek.
středa 22. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 18. 11.

SEDMERO HAVRANŮ
Divadlo a hudba: Rázem Production, Praha

Muzikál. Co uděláte, když náhle objevíte staré rodinné tajemství? 
A co když je to sedm košilí vašich sedmi zapřených a do havranů 
zakletých bratrů? Půjdete je vysvobodit? Taková cesta není žádný 
med - zvláště, když jste tak krásná, nevinná a odhodlaná dívka 
jako Bohdanka.
Na motivech slavné pohádky Boženy Němcové rozžívá hudební 
skladatel Pavel Trojan jr. strhující hudební drama pro celou rodinu. 
Mladí autoři umně kombinují klasický muzikál anglosaské proveni-
ence a moderní hudebně-dramatické dílo, které i přes promyšlené 
a náročné kompozice nezapře velký hitový potenciál. Vzlétněte 
a poleťte spolu s námi na křídlech hudby nad dech beroucí kraji-
nou pohádkového příběhu o dospívání, lásce a lidských chybách. 
Harmonie svistu ptačích křídel vás spolu s krásným sopránem Boh-
danky přenese do svěžího světa, kde pravda a láska stále vítězí nad 
lží a nenávistí.
Režie: Pavel Ondruch. Hrají: Veronika Savincová/Monika Somme-
rová, Tomáš Vaněk, Marta Sovová, Dáša Zázvůrková, Jan Bochňák, 
David Bouša, Jiří Böhm, Jakub Hliněnský, Adam Koubek, Vít Beč-
vář, Martin Šimek, Petr Besta.
čtvrtek 16. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 335, 310 Kč 
** předprodej vstupenek od 18. 11.

MÁJ
Divadelní delikatesy: 420PEOPLE, Nová scéna ND

  Foto: Pavel Hejný

Máchův Máj jako tanečně činoherní koncept. Soubor 420PEOP-
LE, etablovaný doposud v žánru současného tance, se v březnu 
2012 představil s premiérou, která vybočuje z jeho dosavadní 
tvorby. Námětem pro inscenaci je totiž Máj Karla Hynka Máchy. 
Autorský vklad tentokrát kromě choreografa Václava Kuneše pa-
tří i režiséru Davidu Prachařovi. Oba dva pak během představení 
vystoupí také v rolích sobě vlastních, tedy tanečně-hereckých.
Jak moc známe Máj? Všichni jsme jistě schopni rozpomenout se 
na první verše ... Ale dál? Dokážeme si uvědomit obsah, detaily, 
zachytit jeho náladu a uvědomit si přesahy, které toto nadčasové 
dílo připouští?
Karel Hynek Mácha, český básník romantické epochy, je řazen 
k zakladatelům novodobé české poezie. Jeho nejznámější lyric-
koepické dílo Máj je zpracováno jedinečným stylem. Jde o osob-
ní zpověď rozebírající základní otázky lidské existence. V Máji 
je přetřásána hrůzná osudová vina hrdinů, jíž se nelze ubránit. 
Mácha tak vyjadřuje svou rozervanost, deziluzi, hledá odpovědi 
na metafyzické otázky o věčnosti a čase, o životě i smrti. Téma 
zpracovává brilantně, s bohatou obrazností a hudebností verše.
Po představení následuje diskuze s diváky.
Režie: David Prachař. Hrají: Zuzana Herenyiová, Jan Kačer, Václav 
Kuneš, Nataša Novotná, Milan Odstrčil, David Prachař, Pavel Fajt.
pondělí 20. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 300, 270, 
240 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 11.
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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 extrali-
gového celku. Je proslulý svou tvrdostí a neústupností. Ve svém 
soukromém životě je však velmi citlivý a píše básně. Kristián je 
folkový zpěvák, který ovšem není příliš známý, není ani úspěšný 
a je vlastně protikladem Tomáše - snaží se psát lyrické písně, ale 
v civilu je velmi cynický. Jednoho dne se tihle dva potkají v baru, 
po krátké roztržce 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.
Náhradní termín za prosinec.
neděle 2. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 340, 315, 
290 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 12. ** vstupenky zakou-
pené na představení v původním prosincovém termínu zůstá-
vají v platnosti i na toto představení 2. 2.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

Z TAJNÉHO DENÍČKU SMOLÍČKA PÉ
Studio Damúza, o. s., Praha 
Představení pro děti od 5 let. Svět je jako gramofonová deska 
a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. Když k Jeskyňkám, 
tak jste Smolíček ... Však to znáte, poslouchat rodiče je někdy 
těžké. Zvlášť, když je táta jelen. Ke všemu trochu staromódní 
a neumí připravit ani pořádnou oslavu s tancem a dortem. Koho 
by bavilo být na své narozeniny sám? A Jeskyňky jsou tak dobré 
tanečnice, ach... 
Režie: Jakub Vašíček. Hrají: Johana Vaňousová, Dominik Linka.
neděle 12. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 
od 5 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč ** předprodej vstupenek 
od 9. 12.

BACK TO BULLERBYN
Divadlo Športniki
Představení pro děti od 12 let. Velmi volně na motivy knihy 
Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynu“. Jméno Astrid Lindgre-
nové v nás probouzí vzpomínky na dětství. Ale ruku na srdce 
- co se stane s Bullerbynem, když člověk dospěje? Kdo koho 
miluje, kdo na koho žárlí, kdo s kým a kdo bez koho …? Pro-
stě všechno, co jste kdy chtěli vědět o Bullerbynu a báli jste se 
zeptat … 
Režie: Jakub Vašíček a kolektiv. Hrají: Johana Vaňousová, Elena 
Volpi, Adam Kubišta, Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský a kolektiv. 
neděle 19. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné od 12 do 18 
let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 12.

JEŽEK A SNĚHULÁK
Divadlo plyšového medvídka
Představení pro děti od 3 let. Velké dobrodružství jednoho zvě-
davého a vůbec ne ospalého ježka, které se klidně mohlo ode-
hrát zrovna na vaší zahradě. Proč musejí ježci v zimě spát? Proč 
nemůžou odletět s čápy do Afriky? Kdo si tohle spaní vymyslel? 
A kdo to sem na nás sype sníh? Pohádka pro malé i pro rampou-
chy dospělácký! 
Režie: Konrád Popel. Hrají: Marta Bačíková/Miroslav Černý, Mari-
na Ra, Konrád Popel.
neděle 26. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 3 
do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 12.

ZLATÁ HOREČKA
Historie a současnost

Radko Chadima ke svému novému programu uvádí: „Kdo z Vás 
by v mládí nečetl dobrodružné knihy Jacka Londona o drsném 
severu, kam touha po zbohatnutí hnala tisíce mužů, kteří ze 
dne na den opustili svou práci i rodiny, neboť vidina žlutého 
lesklého kovu jim zatemnila mysl … Bonanza, Eldorádo, Klon-
dike … Ano, největší a také nejznámější zlatá horečka, GOLD 
RUSH, to je objev zlata roku 1896 na Yukonu.
Pojďme si projít nesmírně náročnou pouť oněch dávných zlato-
kopů od vyplutí z Friska přes Seattle, vylodění ve Skageway či 
Dyea, přechod White Passu nebo Chilcootu k Benetovu jezeru 
s další plavbou po Yukonu přes obávané peřeje White Horse či 
Five Fingers do Mekky všech zlatokopů - kanadského Dawsonu. 
A nejen to, ale i přiblížení drsné, ale krásné severské přírody 
z putování po kanadské a aljašské divočině.“
pondělí 13. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 12.

NEPÁL
Dolní Dolpo, jezero Rara

Radka Tkáčiková, harrachovská rodačka, profesí průvodkyně, 
instruktorka lyžování a sportovní masérka, připravila nový pro-
gram, ke kterému uvádí: „Poznejme život v izolované oblasti 
západního Nepálu, kde se čas zastavil. Vydejme se po stopách 
solné stezky k posvátnému tyrkysovému jezeru Phoksundo, 
seznamme se s nejstarší formou tibetského buddhismu i před-
buddhistického náboženství bonismu. Zelená údolí a suché 
hory, hinduisté versus buddhisté, náboženství, kultura a těžký 
život domorodců. Jezero Rara a oblast pastevců, řada zajíma-
vých postřehů a snímků ...“ 
pondělí 27. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 
** předprodej vstupenek od 6. 1.

JOSEF BOLF: ODLOŽENÉ PŘÍPADY

Josef Bolf (1971) patří mezi významné autory své generace. Stu-
doval na AVU, byl na stáži v Kongsthögskolanu ve Stockhol-
mu a na Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu. V le-
tech 1996 - 2002 patřil do umělecké skupiny Bezhlavý jezdec. 
Jeho tvorba zachycuje podivné postavy, často trpící, někdy 
napůl zvířata. Malby jsou mnohdy považovány za depresivní, 
ponuré, smutné, melancholické. Jeho sdělení jsou vždy osobní 
a intenzivní. Nejčastěji používá techniku malby, kresby či ame-
rické retuše. Typické jsou obrazy proškrabávané tuše nanesené 
na vrstvě voskovek, technika, kterou si mnozí z nás pamatují ze 
základní školy.
„Stejně jako epizody seriálu, jehož jméno jsem si vypůjčil, jsou 
i jednotlivé obrazy „odložené“. Každý byl součástí jiné série, 
trochu i jiného období, dohromady dávají nezvyklou skupinu, 
zároveň se však témata a atmosféra přelévají z jednoho do dru-
hého. Vracím se na místa, která na mne měla jako na dítě nebo 
adolescenta výrazný vliv. Fotografuji je a porovnávám s vlastní-
mi vzpomínkami. Jde o práce, které se zabývají pamětí a jejími 
individuálními deformacemi. Ta práce s místy, která pro mne 
měla v minulosti svou důležitost, nějak hyperbolizuje vzpomín-
kový materiál, akcentuje jisté penzum možností, nerealizova-
ných, nereálných situací, ke kterým však atmosféra, osobní či 
společenská situace mohla směrovat. Dalo by se říct, že se přes 
vizuální zkušenosti pokouším zorientovat ve světě, ve kterém 
se pohybuji,“ říká samotný autor. 
Vernisáž se koná v úterý 7. 1. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
8. 1. - 11. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma
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1. středa NOVÝ	rOK
kino Vesmír nepromítá

2. čtvrtek 
19:00 hodin

NYMFOMANKA,	část	I.           	ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Dánské drama. První část studie ženské sexuality tak, jak ji 
nahlíží kontroverzní dánský režisér Lars von Tier.
Mládeži do 18 let nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** 
vstupné 80 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
16:30 hodin

MrŇOuSKOVÉ	-	ÚDOLÍ	zELENÝCH	MrAVENCŮ
Francouzsko-belgický animovaný rodinný film. Originální 
a zábavný příběh ze světa hmyzu, který vznikl na motivy dět-
mi velmi oblíbeného stejnojmenného kultovního seriálu.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 110 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
19:00 hodin

ENDErOVA	HrA
Americké akční sci-fi. Nadaný chlapec je cvičen jako voje-
vůdce pro střetnutí s mimozemskými agresory.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 Kč

6. pondělí
19:00 hodin
7. úterý
16:30 hodin

WALTEr	MITTY	A	JEHO	TAJNÝ	ŽIVOT
Americká dobrodružná komedie. Walter Mitty, nesmělý 
a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se ve svém jedno-
tvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději 
žije ve svém vysněném světě. V něm se mění v dokonalého 
romantického hrdinu.
Mládeži přístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 120 Kč

7. úterý
8. středa
19:00 hodin
 

PLÁN	ÚTĚKu
Americký akční thriller. Sylvestr Stallone a Arnold Schwar-
zenegger se pokoušejí utéct ze supermoderního vězení, 
kterému šéfuje sadistický ředitel. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 Kč

8. středa
10:00 hodin

POHÁDKY	POD	STrOMEČEK
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Jak 
šli nadělovat; Vánoce u zvířátek; Divoké sny maxipsa Fíka 
- O Vánocích; Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobro-
družství; Pan Tau naděluje; Hvězda betlémská.
Mládeži přístupno ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

9. čtvrtek
19:00 hodin

ŽIVOT	ADÉLE		                           ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Francouzské drama. V průběhu několika let sledujeme 
milostný vztah mezi dvěma mladými ženami. Vítězný film 
z letošního festivalu v Cannes.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 179 minut ** vstupné 100 Kč

10. pátek
16:30 hodin

 

TurBO	(2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Repríza příběhu 
obyčejného šneka, který sní o vítězství v závodech.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut **  
vstupné 90 Kč

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

FrAJEŘI	VE	VEGAS
Americká komedie. Celoživotní přátelé se na stará kole-
na rozhodnou nechovat se, jako by stará kolena měli, ale 
vzpomenout si na své slavné tahy a pořádně to ještě jed-
nou roztočit.
Mládeži přístupno ** titulky ** 105 minut **  
vstupné 100 Kč

11. sobota
16:30 hodin

47	rÓNINŮ	(3D)
Americké dobrodružné fantasy. 47 válečníků se postavilo ne-
představitelné přesile, jen aby očistili čest svého mrtvého pána.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 119 minut ** 
vstupné 150 Kč

12. neděle
16:30 hodin

47	rÓNINŮ	(2D)
Americké dobrodružné fantasy.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 119 minut ** 
vstupné 125 Kč

14. úterý
15. středa
19:00 hodin

CYrIL	A	METODĚJ	-	APOŠTOLOVÉ	SLOVANŮ
Český naučně dobrodružný film. Příběh z 9. století ve str-
hujících obrazech líčí počátky křesťanství na Velké Moravě 
a v našich zemích.
Mládeži přístupno ** 85 minut ** vstupné 90 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin

NYMFOMANKA,	část	II.           ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Dánské drama. Pokračování otevřené studie ženské sexu-
ality. 
Mládeži do 18 let nepřístupno ** titulky ** 120 minut ** 
vstupné 80 Kč

17. pátek
18. sobota
16:00 hodin

HOBIT:	ŠMAKOVA	DrAČÍ	POuŠŤ	(2D)
Americko-novozélandský film. Druhý díl Hobita nabízí dal-
ší dobrodružnou cestu Thorina a jeho společníků.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 161 minut ** 
vstupné 100 Kč

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

NĚŽNÉ	VLNY
Česká komedie. Jiří Vejdělek navazuje na své úspěšné filmy 
o lásce a naději, které se nikdy nesmíme vzdát. 
Mládeži přístupno ** 103 minut ** vstupné 130 Kč

19. neděle
16:00 hodin

HOBIT:	ŠMAKOVA	DrAČÍ	POuŠŤ	(3D)
Americko-novozélandský film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 161 minut ** 
vstupné 120 Kč

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

VŠE	JE	zTrACENO
Americké drama. Robert Redford sám na otevřeném moři. 
Smrtící koktejl složený ze silných bouřek, žraloků a nefun-
gující techniky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 110 Kč

22. středa
10:00 hodin

zA	KAMArÁDY	z	TELEVIzE	VI.
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Jak si 
Rákosníček nepomohl k nebeské koruně; Říkání o víle Amál-
ce - Jak potkala beránka Kudrnu; Jak Křemílek a Vochomůrka 
udělali obrovi píšťalku; O Makové panence a veverce Barče; 
O loupežníku Rumcajsovi - Jak Cipísek chránil jelení studánku; 
Jak Rákosníček přivedl nebeskému Pastýři zatoulanou hvězdu; 
Říkání o víle Amálce - Jak našla kámen mutáček; O Makové pa-
nence a kaňce Čunčové; Jak Křemílek a Vochomůrka jedli kaši.
Mládeži přístupno ** 62 minut ** vstupné 30 Kč

23. čtvrtek
19:00 hodin

JEPTIŠKA	                                   ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Francouzsko-německo-belgické drama. Suzanne byla jako 
mladá žena poslána proti své vůli do kláštera, kde prožila 
život plný utrpení.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 90 Kč

24. pátek
25. sobota
16:30 hodin

zATAŽENO,	OBČAS	TrAKAŘE	2	(2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Pokračování úspěšné-
ho filmu, tentokrát o boji s oživlým jídlem. Uvádíme v repríze.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut **  
vstupné 70 Kč

24. pátek
25. sobota
26. neděle
18:30 hodin

VLK	z	WALL	STrEET
Americké životopisné drama. Atraktivní prostředí světa 
velkých peněz, ale i velkých pádů.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 179 minut ** vstupné 110 Kč

26. neděle
16:30 hodin

JuSTIN:	JAK	SE	STÁT	rYTÍŘEM	(2D)
Španělský animovaný rodinný film. Vtipy nabité dobro-
družství o klukovi, který měl svůj velký sen.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut **  
vstupné 80 Kč

28. úterý
29. středa
19:00 hodin

VEJŠKA
Česká komedie. Pokračování kultovního filmu Gympl v re-
žii Tomáše Vorla, který se tentokrát postavil i za kameru.
Do 12 let nevhodné ** 85 minut ** vstupné 120 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin

17	DÍVEK			                                 ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Francouzský film. Jedna za všechny, všechny za jedno. Hro-
madné těhotenství na střední škole.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 86 minut ** vstupné 90 Kč

31. pátek
ÚNOR
1. sobota
2. neděle 
19:00 hodin 

zPÁTKY	DO	rINGu
Americká komedie. Sylvestr Stallone a Robert De Niro jako 
boxeři v důchodu, kteří si po letech vyřizují staré účty.
Mládeži přístupno ** titulky ** 113 minut **  
vstupné 100 Kč

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
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


