ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V Únoru 2014
neděle 2. 2.

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

čtvrtek 20. 2.

VZPOMÍNÁNÍ NA texlen v libči
Beseda s bývalými pracovníky
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **
17:00 hodin

úterý 4. 2.

FANFARE CIOCARLIA
Žhavé vystoupení nejrychlejší balkánské kapely
Koncert je na stání!
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 20. 2.

NAŠE TŘÍDA
Činoherní divadlo A: Divadlo Komedie Praha,
provozovatel Divadlo Company.cz
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 6. 2.

PROČ SI KAREL ČAPEK VÁŽIL ALOISE JIRÁSKA
Přednáší Dr. Karel Řehák
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 22. 2.

4. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Večerem provází Iva Pazderková
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin

čtvrtek 6. 2.

BŮH MASAKRU
Činoherní divadlo B: Činoherní klub o. p. s., Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

sobota 22. 2.

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

PLES ATLETŮ
Hraje skupina EFEKT z Hořic v Podkrkonoší
Více informací: www.atletikatrutnov.cz
Pořadatel: Lokomotiva Trutnov, oddíl atletiky
Národní dům ** 20:00 - 03:00 hodin **
vstupné 199 Kč ** rezervace vstupenek na
tel. 605 516 317

neděle 23. 2.

ČERVENÁ KARKULKA
Rodinné UFFOkousky:
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 24. 2.

BABU A PAPOUŠEK
Představení Naivního divadla Liberec
pro 2. - 6. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

pondělí 24. 2.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Západ USA - Oregon
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 24. 2.

ZÁPAD USA - OREGON
Cestopisný večer Martina Loewa
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

úterý 25. 2.
středa 26. 2.

JAK JSEM PŘIŠEL NA SVĚT
Představení Pavla Nováka pro MŠ a 1. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

pondělí 10. 2.

pondělí 10. 2.

neděle 16. 2.

pondělí 17. 2.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PhDr. Petr Just, PhD.: Postavení českého
prezidenta v historickém a evropském srovnání
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
ROMANTICKÉ TOSKÁNSKO
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
ČESKÝ HONZA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich
děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 17. 2.

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Divadlo a hudba: činoherní představení
v produkci FDA
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

úterý 25. 2.

TRILOK GURTU
Bubeník a hráč na tabla z Indie – Jazzinec 2014
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
ve spolupráci s UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 20. 2.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 27. 2.

SVOBODNÝ VĚZEŇ
Pořad Pavla Nováka pro 7. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
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čtvrtek 27. 2.

Čarokrásný ruský Sever
Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

od 20. 2.

VÝSTAVY
do 2. 2.

VÁNOCE V PODKRKONOŠÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 11. 2.

JOSEF BOLF: ODLOŽENÉ PŘÍPADY
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 28. 2.

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

do 28. 2.

MARTIN REINDL: 3, 2, 1 ... DESIGN!
Výtvarník Martin Reindl je člen trutnovského
Spolku podkrkonošských výtvarníků. Fotografie
jsou tentokrát vystřídány kresbami automobilů historickými i moderními návrhy podle fantazie
autora. Výtvarná díla zobrazující automobily
náleží do malířského stylu zvaného autoart.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 28. 2.

SECESE ART-DECO: PLAKÁTY Z LET 1890 - 1930
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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)

do 15. 3.

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

do 30. 3.

Polsko-česká fotografická všechnice 2013
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
a Jeleniogórskie Centrum Kultury
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

14. 2. - 25. 5.

Každý den slouží len:
ze slavné HISTORIE PODNIKU Texlen
Vernisáž 13. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

19. 2. - 25. 3.

ZDENĚK BERAN: RODNÉ HNÍZDO (PŘED LETY)
Vernisáž 18. 2. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

Kurzy
od 16. 1.
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RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
pondělí 3. 2.
úterý 4. 2.

PLETEME KOŠE Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Naučíte se klasickou košíkářskou technikou uplést
koš a ošatku. Metodický postup práce získáte
v tištěné podobě.
3. 2. 9:00 - 17:00 hodin, 4. 2. 9:00 - 15:00 hodin **
cena 1500 Kč

středa 5. 2.

PLETEME Z PEDIGU CELÝ DEN
Kurz základů pletení z pedigu. Vytvoříte několik
výrobků a získáte vědomosti pro samostatnou
práci doma.
9:00 - 16:00 hodin ** cena 650 Kč

pondělí 10. 2.

CELODENNÍ DĚTSKÁ DÍLNA
Keramika - výroba snídaňové sady, korálkování,
výroba mýdla, svíček, přání a zápichů. Zajištěn
odborný dohled, dílny bez rodičů.
8:00 - 16:00 hodin ** cena 280 Kč

ZDENĚK BURIAN: MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov

do 1. 3.

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

YOU CAN DANCE
Taneční soubor pro veřejnost. Lekce se konají
každý čtvrtek až do konce dubna.
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
budova ZUŠ Trutnov (Školní ul.) **
18:30 - 20:00 hodin

PŘIPRAVUJE SE NA BŘEZEN
sobota 8. 3.

10. ABSOLVENTSKÝ PLES
TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hraje kapela Čvajmajs. Těšit
se můžete na tradiční setkání absolventů,
učitelů, studentů a přátel školy, soutěže, taneční
vystoupení a hudebního hosta Těžkej Pokondr.
Pořadatel: Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 220 a 250 Kč
** předprodej vstupenek v inzertní kanceláři
Krkonošského deníku (denně 9 - 15 hodin)
a na www.absolventskyples.cz

základní umělecká škola Trutnov
YOU CAN DANCE
Workshopy pořádá o. s. Studio ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Trutnově. YOU CAN DANCE je taneční soubor pro
veřejnost. Již několik let nabízí dospělým možnost dotknout se
tanečního umění, poznat různé taneční styly a rozvíjet své schopnosti v této oblasti umění. Každá série tréninků je zakončena představením, ať již interním v tanečním sále, nebo v divadle v rámci
závěrečného představení tanečního oboru ZUŠ. Současný (scénický) tanec, balet, afro - to vše jsou taneční styly, které si členové
YOU CAN DANCE osvojují a prostřednictvím těchto technik kultivují svůj taneční projev, rozvíjejí kreativitu i svůj osobitý potenciál
a v neposlední řadě i fyzickou kondici.
Druhá série tréninků 2013/2014 bude zahájena ve čtvrtek 20. 2.
Lekce pak pokračují pravidelně každý čtvrtek až do konce dubna
v čase od 18:30 do 20:00 hodin v novém tanečním sále v budově ZUŠ
Trutnov (Školní ul. 151). Cena celého bloku (10 lekcí) je 650 Kč. Je
možné absolvovat jen jednu lekci (80 Kč), to ale nedoporučujeme
z důvodu návaznosti. Tréninky vedou lektorky Blanka Matysková,
Kateřina Talavašková a Jana Michaličková.
Podrobnější informace a přihlášky na e-mail:
michalickova.jana@seznam.cz

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

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.

Další informace na www.mktrutnov.cz

SECESE ART-DECO: PLAKÁTY Z LET 1890 - 1930
Galerie města Trutnova připravila výběr ze soukromé sbírky secesních a art-decových plakátů z majetku Zdeňka Harapese. Secese
a art-deco patří mezi takové etapy v dějinách umění, které prosluly právě významným rozvojem dekorativní užité tvorby, a tak
plakáty v té době zažívají své nejslavnější období. Jak můžeme
sledovat i na příkladu Alfonse Muchy, jejich tvůrci se dočkávají
věhlasu a vizuální charakter plakátové tvorby má mnohdy vysokou uměleckou úroveň. Pestrá kolekce secesních a art-decových
plakátů je nejen prezentací umělecké tvorby, ale jako každé užité umění je také živým dokumentem doby, v níž jednotlivé kusy
vznikaly. Reklamní tvorba z přelomu a počátku století nám idylickým způsobem nastiňuje všední i sváteční život období fin de
siecle a posléze tzv. první republiky. Tematické rozpětí plakátů
ve zkratce sahá od piana po pijana: lázně a bary, elegantní kuřáci, drogistické zboží či módní bicykly, piana a pneumatiky té
nejlepší kvality, to vše má dnes charakter nostalgické vzpomínky
na dobu gentlemanů a elegantních dam. Výběr představuje reprezentativní plakátovou tvorbu uvedeného období.
Sbírka Zdeňka Harapese má v současnosti téměř 170 kusů plakátů z období let 1890 - 1930. Všechny jsou originální vícebarevné
litografie, nátisky z původních litografií a původní tisky. Obsahuje díla významných zahraničních autorů a nechybí ani čeští tvůrci, kteří se zabývali uměním plakátu. Kvalita této sbírky spočívá
zejména v široké škále autorů, technik a témat, která pokrývá,
a umožňuje tak poznat výtvarný projev daného období v ucelenější podobě. Výstava potrvá do 1. 3.

PATRICK MAREK: HODNĚ ZBLÍZKA!
První výstava 16. ročníku mezinárodního festivalu JAZZINEC patří tvorbě jeho dvorního fotografa posledních pěti let - Patricka
Marka. Patrick je výraznou osobností české jazzové scény, ale
jeho fotografie jsou otiskovány i v časopisech v USA a Japonsku.
Letos představil svou novou koncepční výstavu s titulem Hodně
zblízka. Osobnosti, jakými jsou Frank Gambale, Dan Bárta, Vojta
Dyk, Randy Brecker, Laco Deczi, Libor Šmoldas, Bobby Watson,
Sonny Rollins nebo Victor Bailey, zachycuje v různých situacích.
Jako odhodlané jazzové misionáře na pódiu, ale i jako hravé
děti v zákulisí …
Patrick fotí jazzovou scénu přes deset let a muzikanti se stali součástí jeho života. Pojí ho s nimi osobní přátelství. I díky tomu mu
jazzoví hudebníci ochotně pózují a nechávají se fotit i ve chvílích,
kdy to jiným nedovolí. Často slýchává otázku, jak může poslouchat muziku a zároveň fotografovat … Jeho odpověď zní: „Když
nemám s sebou na koncertě foťák, prostě si hudbu neužiju. Mám
to nějak spojený, vnímám hudbu přes hledáček.“
Patrickova „hudba viděná přes hledáček“ není prvoplánový
dokumentární snímek. Zadívá-li se vnímavý divák do některé
z nich, najde nejen perfektně zvládnutou techniku, ale i hluboce procítěnou hudbu, obdiv i úctu k výkonům špičkových muzikantů. Citlivé výtvarné řešení je už samozřejmostí.
„Hodně zblízka“ je propojený vnitřní svět umělců a fotografa
a jejich vzájemné úcty, respektu a důvěry, jejichž výsledkem jsou
neobyčejně „člověčí“ snímky.
Výstava ve fotogalerii na Městském úřadě Trutnov potrvá
do 15. 3.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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ROSTU S KNIHOU V POBOČCE HSM
pondělí 17. 2. 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.

ZDENĚK BURIAN:
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Všechny příznivce výtvarného umění upozorňujeme, že výstava „Zdeněk Burian: malíř ztraceného času“ pokračuje až
do 28. 2.
Přijďte se potěšit, povzbudit a zavzpomínat na dobu romantiky, dobrodružství, na cesty lásky, obdivu i zrady.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK:
Podivuhodný svět zvířat
čtvrtek 20. 2. od 16:00 hodin
Při únorovém setkání podnikneme výpravu do ptačího světa.
Rozmanitost ptačí říše je ohromující. Naši planetu obývá téměř
10 tisíc druhů ptáků. Některé jsou překrásně zbarvené, např.
ledňáček, jiné svým zbarvením dokonale splývají s prostředím.
Mnohé jsou schopné překvapivých výkonů, např. husy, které
jsou schopné vyletět stejně vysoko jako tryskové letadlo, nebo
rorýsi, kteří dokážou strávit ve vzduchu tři roky bez přistání.
Budeme si povídat o ptácích, kteří žijí v zahradách a parcích, na polích, loukách a křovinách, v lesích, u vodních ploch
a na pobřeží, v horských oblastech …
Věříme, že se podvečerní vyprávění zalíbí, možná, že v některých se zrodí drobná záliba v pozorování ptáků a ta se lehko
může stát celoživotním koníčkem.

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Již potřetí se naše knihovna připojuje k projektu na podporu
čtenářské gramotnosti, který vyhlašuje SKIP ČR. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd právě proto, že je důležité podchytit
jejich zájem o čtení hned, jak se naučí číst.
Paní učitelky prvních tříd, které mají zájem své žáky do projektu přihlásit, žádáme, aby si termín první návštěvy knihovny
domluvily předem - osobně nebo na tel. 499 815 544 (paní Kopecká).
Děti z prvních dvou přihlášených tříd obdrží v červnu na památku knihu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora
Pavla Sivka „Abeceda“. Ostatní prvňáčci mají možnost si tuto
knihu zakoupit za 20 Kč.
V červnu také v rámci této akce budeme zúčastněné děti pasovat na čtenáře. Bližší informace podají pracovnice oddělení
pro děti.

LOVCI PEREL
Opakovaně upozorňujeme dětské čtenáře, že po celý kalendářní
rok 2014 probíhá v oddělení pro děti akce Lovci perel. Stačí, aby
děti při čtení knih byly trochu aktivní. Mají šanci navléknout si
svoji šňůru perel, ale ty nejlepší (děti s největším počtem perliček) ještě mohou získat hodnotné věcné ceny a prožít zábavný
den s ostatními „lovci“ v Knihovně města Hradec Králové.

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

Každý den slouží len:
ze slavné HISTORIE PODNIKU Texlen
Výstava připomene historii lnářského podniku Texlen, která se
začala psát před 65 lety v roce 1949. V roce 1958 byl podnik významně rozšířen a své závody měl nejen v okrese Trutnov, ale
i na Náchodsku a Semilsku. Součástí Texlenu byly přádelny a tkalcovny, jejichž výrobky (ubrusy, utěrky či plachty) byly proslaveny
po celém světě. V roce 1991 došlo k privatizaci podniku a na počátku 21. století k jeho zániku. Na výstavě budou prezentovány
fotografie z jednotlivých závodů, výrobky, propagační materiály
atd. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 25. 5.

Čarokrásný ruský Sever
Cestovatel a dobrodruh Mgr. Libor Drahoňovský z Lomnice nad
Popelkou prožil dva roky svého života v Rusku, především v jeho
severní evropské části. Cestoval většinou autostopem, pobýval
mezi mnichy v klášterech, ve Velikém Novgorodě pracoval jako
dobrovolník v knihovně. Během svých toulek spatřil spoustu
nádherných míst, prožil různá dobrodružství a poznal nespočet
dobrosrdečných lidí. Přijďte na poutavou besedu a promítání fotografií o všedním životě na ruském venkově, ve městech, klášterech i jednotlivých lokalitách. Jste srdečně zváni. Přednáška se
uskuteční ve čtvrtek 27. 2. od 17:00 hodin. Vstup volný.

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. Bývá označován jako „Východočeské 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.

Polsko-česká fotografická všechnice 2013
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Jeleniogórskie Centrum
Kultury připravilo výstavu fotografií, které vznikly během dílen
pořádaných v rámci projektu „Polsko-česká všechnice - cyklické dílny“. Dílny probíhaly v Trutnově a v obci Kopaniec (Polsko). Autory výstavy jsou fotografičtí nadšenci z České republiky
a Polska. Výstava potrvá do 30. 3.

PROČ SI KAREL ČAPEK VÁŽIL ALOISE JIRÁSKA
Přednášející Dr. Karel Řehák z Malých Svatoňovic završí pětidílný čapkovský cyklus. Navštíví Hronov Jirásků, Novotných i Čapků a bude sledovat malého Karla čtoucího v úpické zahradě
ve větvích jasanu Staré pověsti české. Vybere prózy, které z Jiráskovy tvorby na Čapka nejvíce zapůsobily, a provede analýzu
vzájemného vztahu těchto dvou osobností. V závěru se zaměří
na některé zajímavosti doplňující Čapkův lidský profil a zamyslí
se nad realizací jeho odkazu v současnosti. Přednáška se koná
ve čtvrtek 6. 2. od 17:00 hodin. Vstup volný.

VZPOMÍNÁNÍ NA texlen v libči:
BESEDA S BÝVALÝMI PRACOVNÍKY
Jedním z významných závodů podniku Texlen Trutnov byla přádelna v Libči (Texlen 04). Účast na besedě přislíbil známý trutnovský výtvarník Miloš Trýzna, který byl v letech 1964 - 1971 ředitelem libečského Texlenu, a Josef Tuček, dlouholetý vrchní mistr
v přádelně. Vzpomínat se bude na život v libečském Texlenu
v 60. letech 20. století, kdy byl vzorovým závodem a procházel
rozsáhlou modernizací. Připomenut bude také dramatický rok
1968 či zaměstnávání polských dělnic v textilce. Na závěr bude
pozornost věnována demolici budovy Texlenu 04 na přelomu let
2013/2014. Setkání bude doprovázeno projekcí dnes již historických fotografií závodu. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 20. 2.
od 17:00 hodin. Vstup volný.
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Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
ve spolupráci s UFFO - SCT

TISÍCIRUKÝ BUBENÍK OTEVŘE JAZZINEC 2014
TRILOK GURTU - SPELLBOUND
Už první koncert Jazzince bude jedním z nezapomenutelných. Přijede kapela, kterou vede TRILOK GURTU, bubeník a hráč na tabla přezdívaný „tisíciruký génius z Indie“ nebo také „Mr. Fusion“.
Získal sérii mezinárodních cen a je jediným hráčem na bicí, který
celkem 7x zvítězil v anketě prestižního jazzového časopisu Down
Beat. Je to génius! - shodují se všichni jeho spoluhráči.
Přiveze svůj nejnovější projekt Spellbound, který představuje Trilokův návrat k horkokrevnému, rytmicky energickému jazzovému
groove. Album věnoval nejen Donu Cherrymu, ale i Milesovi Davisovi a trumpetě - nástroji, jehož zvuk a uplatnění v mnoha hudebních žánrech mu nedává spát. Do studia přizval samé excelentní
hráče: Ibrahim Maalouf (Libanon), Nils Petter Molvaer (Norsko),
Paolo Fresu (Itálie), Hasan Gözetlik (Turecko) nebo Matthias Schrieflov z Německa, který se jako jediný účastní koncertní verze Spellbound. Patří do ní také turecký klávesista Tulug Tirpan a španělský
baskytarista Jonathan Ihlenfeld Cuñado.
Trilok Gurtu představuje inovativního klíčového hráče moderního
jazzu, britského asijského undergroundu, world music a dobrodružných globálních fúzí. S unikátní hybridní bicí soupravou, zahrnující
také bubínky tabla, nejrůznější perkuse, zvony a gongy, se dokáže
s fantastickou virtuozitou vypořádat i s těmi nejkomplikovanějšími
rytmy planety. Zbožňuje improvizaci a za hranice všednosti sahající
muzikantské výzvy. Drží se ale přesvědčení: „I když je pro mne složité tu hudbu zahrát, k posluchači musí zůstat vstřícná.“
Triloka Gurtu uvedl na světová pódia vizionářský trumpetista Don
Cherry. Za zázračný katalyzátor svých zamýšlených vizí a stěžejního
spoluhráče ho následně považovali také členové skupiny Oregon,
John McLaughlin, Larry Coryell, Jan Garbarek, Joe Zawinul, Ralph
Towner nebo Pat Metheny.
úterý 25. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji:
250 Kč (stání balkón), 290 Kč (sezení balkón), 350 Kč (sezení přízemí) ** vstupné v den koncertu: 350 Kč (stání balkón), 390 Kč
(sezení balkón), 450 Kč (sezení přízemí)

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
DALŠÍ PROGRAM JAZZINCE 2014
čtvrtek 6. 3.
Shauli Einav & Jazz&More (Izrael, SK)
Tony Ackerman
čtvrtek 13. 3.
Juraj Bartoš & Swing Sextet (SK, CZ)
čtvrtek 20. 3.
Gwyn Ashton Trio (Austrálie/UK, CZ)
Marta Kloučková Jazz Project (CZ)
čtvrtek 27. 3.
Robert Balzar New Trio feat. J. Levíček
sobota 29. 3.
Festivalové finále
Rosťa Fraš Q. feat. Antonio Farao (IT, CZ, SK)
Tingvall Trio (Švédsko/Kuba/CZ)
Rudy Linka & Christina Prunele (USA & USA/CZ)
Trio Ivoire (Německo, Pobřeží slonoviny, UK)

Pořádá: město Trutnov a UFFO - SCT
Generální partner: Kara Trutnov, a. s.
Hlavní partneři: BAK stavební společnost, a. s. ** Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s. ** Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Partneři: Veterinář, s. r. o. ** Technické služby Trutnov s. r. o. **
Trutnovská autobusová doprava s. r. o. ** INGENIRING KRKONOŠE a. s. ** GAST-PRO s. r. o. ** BOS auto s. r. o. ** TRANSPORT
Trutnov s. r. o. ** Šolc konstrukce s. r. o.
Večerem provází Iva Pazderková. K tanci i poslechu hraje Timbre Music a cimbálová muzika Zádruha. Zahraniční host - Wall
Clown Tobias Wegner. Vystoupení Pole Dance - Studio Destiny.
Vystoupení Show Cheerleaders - VSK Univerzita Brno. Soutěž
o ceny (vstupenky jsou slosovatelné). Malé půlnoční překvapení. Bohatá nabídka pití, teplý i studený bufet - zajišťuje Kaffé
Horn.
sobota 22. 2. ** UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin ** vstupné 440 Kč **
předprodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO od 27. 1.

BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ

Činoherní divadlo B: Činoherní studio Ústí nad Labem

čtvrtek 3. 4.
Jiří Moravčík
čtvrtek 10. 4.
Limbo (CZ)
úterý 15. 4.
Ibrahim Maalouf (Libanon)
čtvrtek 17. 4.
HardyLacker Duo (USA, Německo)
pátek 25. 4.
Iva Bittová & Janáčkova filharmonie Ostrava & přátelé
Více informací: www.jazzinec.cz

FANFARE CIOCARLIA
FANFARE CIOCARLIA jsou jednou z nejlepších živých kapel na světě. Jejich energie a vynalézavost jim získaly fanoušky po celém
světě. Na současném turné za sebou mají na cestě do Trutnova
například tyto zastávky: New York, Boston, Washington, Philadelphia, Curych, Moskva nebo Berlín. Ke každému koncertu přistupují hrdě jako k výzvě jak pobavit publikum a udržet při životě
pravý duch romské hudby. Jejich energická muzika oslovila rockery a punkery, 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 290 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 11.

ZÁPAD USA - OREGON
Co vás čeká při cestopisném večeru Martina Loewa? Jarní cesta
od pobřeží Pacifiku k zasněženým vrcholům Kaskádového pohoří. Příběh dobrodružné cesty plný úžasných fotografií a poutavého vyprávění. Od Kráterového jezera k velké řece Columbia.
Vysoké sopky, malebné vodopády, hluboké lesy, zrcadlová jezera
a dobré pivo. Projekce v rozlišení Full HD.
pondělí 24. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 20. 1.
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4. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA

Komedie o Ústí nad Labem. Hra jednoho z nejtalentovanějších
mladých českých dramatiků. Byla vytvořena na objednávku Činoherního studia. Tomáš je hokejový obránce místního extraligového 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, Zuzana
Onufráková, Jiří Maryško, Matúš Bukovčan, Jan Plouhar, Marek
Němec, Anna Fišerová.
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 zakoupené na představení v původním prosincovém termínu zůstávají v platnosti
i na toto představení

BŮH MASAKRU

Činoherní divadlo B: Činoherní klub o. p. s., Praha
Komedie o živlech v lidském nitru. Dva manželské páry, Houlliéovi a Reilleovi, se setkají a řeší nedávný konflikt svých dětí.
Nemůžeme ovládnout, co nás ovládá. Jsme lidé kultury, rozumu,
nebo jsme jen bezmocné individuální oběti svých pudů? Hra,
během níž se bortí očekávané stereotypy chování: do lehkosti konverzační frašky čím dál víc prosakuje podvědomí aktérů
a před námi se odkrývají tajené animozity života v páru, faleš
leckterých kulturních a morálních klišé i dravčí podstata existenčního boje.
Autorka Yasmina Reza ke své hře říká: „Situace? Zprvu vysoce
civilizovaní rodiče se potkají, aby vyplnili pojistnou listinu, protože jedno dítě ztlouklo druhé. Stačí však, aby bylo vysloveno
jedno nevhodné slovo, a všechno se může zvrtnout. Velmi rychle
to dospěje k hranici civilizovaného chování, k nemožnosti, anebo - v každém případě - k relativitě všech etických projevů.“
Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Jaromír Dulava, Ivana Chýlková, Miroslava Pleštilová, Vladimír Kratina.
čtvrtek 6. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 335, 310 Kč **
předprodej vstupenek od 6. 1.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

Divadlo a hudba: činoherní představení v produkci FDA

NAŠE TŘÍDA

Činoherní divadlo A:
Divadlo Komedie Praha,
provozovatel Divadlo Company.cz
Historie 20. století ve 14 lekcích. Centrálním uzlem inscenace je
skutečná událost - masakr v Jedwabném v roce 1941, kdy místní
katoličtí občané povraždili své židovské sousedy. To, co se zdálo
být nemožné, se stalo. Dodnes to vězí v paměti jako černá můra.
Odkud to přišlo? Může to přijít znovu? A lze dojít odpuštění?
Jsme schopni si některé zkušenosti odpustit navždy a neopakovat je?
Není to jen příběh celého 20. století, ani nejde jen o polsko-židovský konflikt. Jde o prostou a základní otázku: Jak je možné,
že si lidé - spolužáci - navzájem mohou takto ubližovat? Odkud
se to v člověku bere? NAŠE TŘÍDA polského autora Tadeusze Slobodzianka je hodně krutá hra ...
Překlad: Eva Bergerová. Režie: Jan Novotný. Hrají: H. Kusnjerová, E. Vrbková, J. Chromeček, K. Leichtová, V. Udatný, P. Jeništa,
F. Kaňkovský, J. Racek, M. Slaný, J. Hofman.
čtvrtek 20. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 330, 305,
280 Kč ** předprodej vstupenek od 20. 1.

Autorem tohoto legračního i dojímajícího příběhu lásky a odpuštění je Jeff Baron, hru přeložil Benjamin Kuras. Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy
nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace
a to, co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny
plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují
se tajemství.
„Tak takhle příjemně bych se v divadle chtěla dojímat častěji
… Obdivuhodně vitální Stanislav Zindulka podává mimořádný
výkon, každé slovo a gesto dávkuje s milimetrovou přesností,
„hodinářská“ herecká práce, při které je mu Matěj Hádek dobrým spoluhráčem - vše pod režijní taktovkou Vladimíra Michálka, který opět dokazuje, že téma „generačních nedorozumění
a porozumění“ a „vrtochů stáří“ umí citlivě zpracovat.“ Helena
Grégrová
Není vyloučené, že se při tomto představení budete usmívat se slzami v očích.
Režie: Vladimír Michálek. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek.
Představení není vhodné pro děti do 15 let.
pondělí 17. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 335, 310 Kč
** předprodej vstupenek od 13. 1.

JOSEF BOLF: ODLOŽENÉ PŘÍPADY
Do 11. 2. pokračuje výstava Josefa Bolfa, který patří mezi významné autory své generace. Studoval na AVU, byl na stáži
v Kongsthögskolanu ve Stockholmu a na Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu. 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 americké 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 druhého,“
říká autor.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 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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FEDERER - NADAL

Činoherní divadlo B: A Studio Rubín, Praha

Pozor! Změna titulu v předplatném Činoherní divadlo B. Místo
původně plánovaného představení „MED“ z produkce A Studia
Rubín bude uvedena inscenace „FEDERER - NADAL“.
„Moje činy může soudit jedině jestřábí oko!“
Dva nezničitelní sportovní hrdinové dnešní doby tak, jak je možná neznáte. Pět setů autorského divadla, které se nebojí metafyzického obsahu: Tenisu!!! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy
i halušky Rogerovy tchýně. Posvátná tráva wimbledonského All
England Clubu přímo v Uffu.
Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař a Petr Kolečko. Námět: Jakub
Prachař. Text: Petr Kolečko. Dramaturgie: PRAKOTA. Choreografie:
Adéla Laštovková-Stodolová. Scénografie: Jakub Prachař. Technika: David Oupor. Režie: PRAKOTA. Režijní dohled: Martin Kukučka
(SKUTR).
Upozornění: v představení se používá v malé míře stroboskop - cca
90 sekund. Délka představení 60 minut.
středa 5. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 325, 300, 275 Kč **
předprodej vstupenek od 3. 2.

ZPOVĚĎ MASOCHISTY

Divadelní delikatesy:
Švandovo divadlo Na Smíchově a Divadlo Letí
Představení Zpověď masochisty, které se mělo původně konat
v úterý 18. 2., je přesunuto. O náhradním termínu vás budeme včas
informovat.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
ZDENĚK BERAN: RODNÉ HNÍZDO (PŘED LETY)

ROMANTICKÉ TOSKÁNSKO

Zdeněk Beran je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných
umělců současnosti, malíř, tvůrce objektů a instalací, pedagog
a odborný publicista. Je člověk, umělec, neustále o všem pochybující, o svém výtvarném počínání pak především. Současně je to ale
člověk naprosto vyhraněný, názorově pevný, nutně vyžadující, ale
také respektující určitý řád, jistotu, hodnoty a pravidla. Podle toho
i maluje, učí, žije. Patří ke generaci, která valnou část života prožila
v totalitním režimu. Důsledkem byla těžká izolace, která jeho činnost přivedla k vypjatému individualizmu. Nikdy se nesnažil o vytváření nadčasových a věčných pomníků. Žádná z jeho prací také
není určena pro nějakou architekturu. Spíše funguje na hranicích
nefunkčnosti a provokativní beztvarosti. Skutečným impulzem pro
jeho činnost bylo a zůstává poznání, že jakákoliv vnucovaná ideologie téměř vždy bývá v rozporu s realitou. A umělecká činnost by
k tomu neměla být lhostejná.
Vernisáž se uskuteční v úterý 18. 2. od 18:00 hodin za účasti autora. Výstavu zahájí Martin Horák, dlouholetý přítel profesora Zdeňka Berana. Obrazy zapůjčila galerie Litera.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
19. 2. - 25. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Těmito slovy zve na svůj pořad Ctibor Košťál:
„Cesta do fotograficky velmi atraktivní oblasti centrálního Toskánska vedla přes italské Dolomity (počátkem května ještě zasněžené Passo Sella). Ve Veroně jsem si pod slavným balkonem sáhnul
na Shakespearovu bronzovou Julii (hezká holka), v kolébce renesance Florencii jsem hltal jedinečný mumraj v uličkách historického
centra podtržený množstvím honosných budov, chrámů a soch. Poslední zastávkou ve větším městě byla návštěva „Unescem zaštítěné“ Sieny. Pak už rychlý přejezd do Asciana, v jehož okolí strávím
několik fotograficky výživných slunných dnů. Nádherná, zvlněná
krajina posetá vinicemi, zelenými loukami, klikatícími se cestami
lemovanými štíhlými cypřiši. Přirozenou krásu této krajiny střeží
jakoby ledabyle rozházené kamenné statky. Po částečném fotografickém ukojení stáčím pomyslné kormidlo na východ k jezeru
Trasimeno a mířím do druhého nejmenšího evropského státu San
Marina. Poté už jen po kolena smočení ve studeném Středozemním moři v oblasti vykřičeného Rimini a jedeme domů.“
pondělí 10. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 13. 1.

Rodinné Uffokousky
ČESKÝ HONZA
Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 3 let. Loutková pohádka, která začíná
na peci a končí královskou svatbou. Sleze Honza z pece a vyzraje
na čerty, draka a loupežníka? A vybere si tu správnou nevěstu?
Nový text o Honzovi napsal dramatik Vít Peřina na motivy pohádek o českém Honzovi. Vítkův Honza není hloupý, ale hodný ...
Spíš tedy nerozhodný.
Režie: Michaela Homolová. Hrají: Peter Varga, Martin Veliký.
neděle 16. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 3 do 18
let 50 Kč, od 18 let 70 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 1.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA březen 2014
10. 3.

!VIVA MEXICO!
Cestopisný večer Kateřiny a Miloše Motani
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 2.

11. 3.

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Divadlo a hudba:
muzikál Východočeského divadla Pardubice
Vstupné 380, 355, 330 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 2.

12. 3.

CHABRUS LINE
Divadelní delikatesy:
originální pohybové divadlo Veselé skoky
Vstupné 300, 270, 240 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 2.

13. 3.

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Zábavný pořad Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové
Vstupné 250, 220 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 2.

16. 3.

FAUST
Rodinné UFFOkousky: Studio dell´arte
Představení pro děti a mládež od 12 let
Vstupné od 12 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč.
Předprodej vstupenek od 17. 2.

17. 3.

MISANTROP
Činoherní divadlo A:
tragikomedie divadla Buranteatr Brno
Vstupné 325, 300, 275 Kč. Předprodej vstupenek od 17. 2.

23. 3.

DÁŠEŇKA aneb Psí kusy - Haf!
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Husa na provázku, Brno
Představení pro děti od 3 let
Vstupné od 3 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč. Předprodej
vstupenek od 24. 2.

24. 3.

DUBAJ A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Cestopisný večer Jaroslava Groha
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 24. 2.

30. 3.

ČERT TĚ VEM
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Alfa Plzeň
Představení pro děti od 8 let
Vstupné od 8 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč. Předprodej
vstupenek od 24. 2.

ČERVENÁ KARKULKA
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 5 let. Interaktivní projekt hravou formou
vysvětluje, co je divadlo a jaké profese se podílejí na vzniku každého divadelního představení. Děti vstoupí do rolí postav pohádky
o Červené Karkulce, a poznají tak divadelní práci nejen zvenku, ale
i zevnitř. Vyvrcholením programu je představení Červená Karkulka
zahrané herci Divadla Drak.
Režie: Marek Zákostelecký. Hrají: Petra Cicáková, Jan Popela, Luděk Smadiš.
neděle 23. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 5 do 18
let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 20. 1.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Ani letos nemůže v naší nabídce chybět dětský karneval, tentokrát
na téma „Z pohádky do pohádky“. Už teď je jisté, že v Uffu se
budou dít věci! Nejen že děti mohou přijít přestrojené za jakoukoliv pohádkovou postavu (není to ovšem povinné), ale hlavně se
budou náramně bavit. Setkají se s různými pohádkovými bytostmi,
které s nimi budou tančit, skotačit a třeba i soutěžit. Hudbu bude
vybírat Mach, Šebestová mu do toho ovšem bude asi trochu mluvit
a snažit se pomáhat a radit. A kdo ví, třeba kouzelným utrženým
sluchátkem přivolají také nějaké překvapení ...
neděle 2. 3. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 50 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 2.
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Revoluční 20, Trutnov, tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. sobota
ZPÁTKY DO RINGU
2. neděle
Americká komedie. Sylvestr Stallone a Robert De Niro jako
19:00 hodin boxeři v důchodu, kteří si po letech vyřizují staré účty.

Mládeži přístupno ** titulky ** 113 minut **
vstupné 100 Kč

18. úterý
16:30 hodin
19. středa
19:00 hodin

19. středa
POHÁDKY PRO KOČKU
10:00 hodin Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:

Kotě; O kočičce, myšičce a červené slepičce; Kočičí škola;
Kocourek Modroočko; Já a můj dvojnožec; Malování pro
kočku; Kocourek Mňouk.
Mládeži přístupno ** 76 minut ** vstupné 30 Kč

3. pondělí ZLODĚJKA KNIH
4. úterý
Americké válečné drama. Příběh Liesel, která se během
19:00 hodin druhé světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse

Hubermanna a jeho ženy Rosy, aby zde začala nový život.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 131 minut **
vstupné 110 Kč

20. čtvrtek KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
19:00 hodin Americké drama. Píše se rok 1985. Elektrikář Ron Wood-

roof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá víc
než 30 dnů života.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 117 minut **
vstupné 100 Kč

4. úterý
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY (3D)
16:30 hodin Americký akční historický film. Filmová podívaná ve sty-

lu Gladiátora. Ohromující bitevní scény na moři, pevnině
i v aréně.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut **
vstupné 140 Kč

5. středa
OMALOVÁNKY
10:00 hodin Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Proč

jsou na obloze draci; Omalovánky; Perníkový dědek; Přírodopis v cylindru; Ušatá Cecílie; Medicína; Vláček Kolejáček.
Mládeži přístupno ** 67 minut ** vstupné 30 Kč

5. středa
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY (2D)
19:00 hodin Americký akční historický film.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Americké romantické drama. Třináctiletý Henry se stará
o svou matku, kterou opustil manžel a ona se z toho nemůže vzpamatovat. Změna nastane, když se u nich náhodou
ocitne uprchlý vězeň ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

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

BELLA A SEBASTIAN
Francouzský dobrodružný film. Natočeno podle slavného
seriálu z roku 1965, ve kterém se odehrávají dobrodružné
příběhy malého chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 104 minut **
vstupné 110 Kč

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

DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Česká komedie. Po dvaceti letech budeme sledovat další
osudy Bohuše z oblíbeného filmu Věry Chytilové, tentokrát
v režii Roberta Sedláčka.
Do 12 let nevhodné ** 106 minut ** vstupné 120 Kč

Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

6. čtvrtek
NÁVRAT AGNIESZKY H.         ART film - pro náročnější diváky
19:00 hodin Polsko-český film. Portrét A. Hollandové, polské režisérky,

25. úterý
KRÁSNO
26. středa
Česká krimi komedie. Hlavní hrdina se vrací do rodného měs19:00 hodin ta, aby čelil minulosti. Režijní debut herce Ondřeje Sokola.

7. pátek
LEGO PŘÍBĚH (3D)
8. sobota
Australsko-americká animovaná komedie. První celovečer16:30 hodin ní film inspirovaný stavebnicí Lego.

27. čtvrtek S MOLIÉREM NA KOLE            ART film - pro náročnější diváky
19:00 hodin Francouzská komedie. Úspěšnému herci se do cesty připle-

která je provázána s osudovým okamžikem našich dějin.
Mládeži přístupno ** 77 minut ** vstupné 90 Kč

Do 12 let nevhodné ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

te ambiciózní divadelní projekt a jeho herecký sen ztvárnit
postavu Moliérova Misantropa.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut **
vstupné 90 Kč

Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 130 Kč

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

ŠPINAVÝ TRIK
Americký kriminální film. Špičkový podvodník Irvin Rosenfeld je společně se svou britskou partnerkou přinucen
ke spolupráci s agentem FBI.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 129 minut **
vstupné 120 Kč

9. neděle
LEGO PŘÍBĚH (2D)
16:30 hodin Australsko-americká animovaná komedie.

Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 100 Kč

11. úterý
ROBOCOP
12. středa
Americký film. Remake kultovního akčního filmu z 80. let
19:00 hodin nás zavede do roku 2029. Policista Alex je díky technologii

společnosti OmniCorp navrácen po zranění zpět do života
a získává spoustu schopností pro boj se zločinci.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut **
vstupné 120 Kč

13. čtvrtek JÁ, FRANKENSTEIN
19:00 hodin Americký akční film. Adamovi, monstru vytvořenému šíle-

ným doktorem Frankensteinem, se v pustinách Antarktidy
podařilo přežít až do dnešní doby.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

14. pátek
KŘÍDLA VÁNOC
15. sobota České komediální drama. Hrdinové filmu dostanou mož16:30 hodin nost něco si přát a jejich život se rozeběhne směrem, který

si sami určili. Uvádíme v repríze.
Do 12 let nevhodné ** 110 minut ** vstupné 80 Kč

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

12 LET V ŘETĚZECH
Americké životopisné drama. Pravdivý příběh nezdolné
touhy po svobodě.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 134 minut **
vstupné 100 Kč

16. neděle LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (2D)
16:30 hodin Americký animovaný rodinný film. Nebojácná a věčně opti-

mistická Anna se vydává na velkolepou pohádkovou výpravu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 109 minut **
vstupné 70 Kč
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28. pátek
BŘEZEN
1. sobota
2. neděle
16:30 hodin

BABOVŘESKY 2
Česká komedie. Příběh začíná tam, kde první díl skončil:
drbna Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijíždějí za svým kamarádem a chtějí tu několik
dní trénovat a odpočívat.
Mládeži přístupno ** 120 minut ** vstupné 130 Kč

28. pátek
BŘEZEN
1. sobota
2. neděle
19:00 hodin

JACK RYAN: V UTAJENÍ
Americký thriller. Když Jack zachytí nestandardní operaci,
provedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník do Moskvy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut **
vstupné 110 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)
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00

Inforecepce UFFO
Turistické informační centrum
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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

