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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V bŘEznu 2014
25. 2. - 25. 4. JAZZINEC 2014

16. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Více informací: www.jazzinec.cz
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
ve spolupráci s UFFO - SCT

neděle 2. 3. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Dětský karneval
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin

středa 5. 3. FEDERER - NADAL
Činoherní divadlo B: A Studio Rubín, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 6. 3. PODKARPAtsKÁ Rus: ZEMIČKA PLNÁ KONtRAstŮ
Přednášejí Mgr. Tomáš Karel, Mgr. Jan Klimeš, 
Bc. Josef Cabadaj
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 8. 3. 10. ABsOLVENtsKÝ PLEs  
tRutNOVsKÉHO GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hraje kapela Čvajmajs. Soutěže, 
taneční vystoupení a hudební host 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

pondělí 10. 3. 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 10. 3. AKADEMIE tŘEtÍHO VĚKu
Kateřina a Miloš Motani: Duhová Afrika
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 10. 3. !VIVA MEXICO!
Cestopisný večer Kateřiny a Miloše Motani
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 11. 3. ZPÍVÁNÍ V DEŠtI
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

středa 12. 3. VÁCLAV JIRÁsEK:  
DOLOVÁNÍ uHLÍ NA sVAtOŇOVICKu
Beseda a autorské čtení
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 12. 3. CHABRus LINE
Divadelní delikatesy: Veselé skoky, originální 
pohybové divadlo 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 13. 3. JAK sE ZPRACOVÁVAL LEN 
V PODKRKONOŠsKÝCH CHALuPÁCH 
Workshop Martiny Poliakové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 13. 3. tuRNÉ ČtYŘ MŮstKŮ
Zábavný pořad Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 15. 3. KONCERt PRO CEMBALO A KYtARu
Hrají: Kristýna Konečná - cembalo, Lukáš 
Vencovský - kytara. Na programu skladby Jeana-
Philippa Rameau, J. S. Bacha, J. Haydna,  
M. C. Tedesca a L. Bocheriniho.
Pořadatel: FS ČCE v Trutnově
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné dobrovolné

neděle 16. 3. FAust
Rodinné UFFOkousky: Studio dell´arte
Představení pro děti a mládež od 12 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 17. 3. PERNÝ PERNŠtEJNsKÝ DEN
Představení pro 1. - 4. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin 

pondělí 17. 3. MIsANtROP
Činoherní divadlo A: Buranteatr Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 18. 3. MIsANtROP
Divadelní představení pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 10:00 hodin 

čtvrtek 20. 3. KLuB CHYtRÝCH HLAVIČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 20. 3. Z DĚJIN PODNIKu tEXLEN tRutNOV
Přednáší Mgr. Jitka Vandrovcová 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

sobota 22. 3. PLEs CZECH sALEs ACADEMY tRutNOV 
Hraje skupina JUNO, vystoupí houslistka NIKA 
a různá taneční seskupení
Více informací: www.csacademy.cz
Pořadatel: CZECH SALES ACADEMY Trutnov - 
střední odborná škola s.r.o.
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 180 Kč ** 
předprodej vstupenek: sekretariát školy  
(tel. 499 815 223, e-mail: studijni@csacademy.cz)

neděle 23. 3. DÁŠEŇKA aneb Psí kusy - Haf!
Rodinné UFFOkousky:  
Divadlo Husa na provázku, Brno
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 24. 3. AKADEMIE tŘEtÍHO VĚKu
Literární odpoledne - připravila Městská knihovna 
Trutnov
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 
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pondělí 24. 3. DuBAJ A sPOJENÉ ARABsKÉ EMIRÁtY
Cestopisný večer Jaroslava Groha
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

čtvrtek 27. 3. uKRAJINsKÁ POVstALECKÁ ARMÁDA stEPANA 
BANDERY - BOJOVNÍCI ZA sVOBODu,  
NEBO BANDItÉ? BOJE s BANDEROVCI 
NA sLOVENsKu 1946 - 1947
Přednáší Mgr. Petr Fuxa 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

čtvrtek 27. 3. HANA HINDRÁKOVÁ: DOBROVOLNICE
Beseda a autorské čtení
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

pátek 28. 3. PERNÍKOVÁ CHALOuPKA
Představení pro MŠ v podání Divadla pro malý
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

neděle 30. 3. ČERt tĚ VEM
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Alfa Plzeň
Představení pro děti od 8 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 31. 3. PIRAt07 & QuEENOFLOVE
Představení Divadla Alfa Plzeň pro 5. - 9. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

pondělí 31. 3. HOBOJOVÝ RECItÁL
Martin Daněk - hoboj, Alice Voborská - klavír
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

	 VÝSTAVY

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 25. 3. ZDENĚK BERAN: RODNÉ HNÍZDO (PŘED LEtY)
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 30. 3. POLsKO-ČEsKÁ FOtOGRAFICKÁ  
VŠECHNICE 2013
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
a Jeleniogórskie Centrum Kultury
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 4. tAJEMstVÍ A POKLADY HRADu VÍZMBuRKu 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 25. 5. KAžDÝ DEN sLOužÍ LEN: ZE sLAVNÉ HIstORIE 
PODNIKu tEXLEN tRutNOV
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

3. 3. - 30. 4. MÁCHŮV KRAJ POEtICKÝ
Výstava fotografií Zdeňka Halíře a Vladimíra 
Kuřátka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

3. 3. - 30. 4. ... A FOtÍME DÁL
Výstava fotografií členů fotografického kroužku 
trutnovského stacionáře, který vznikl na základě 
projektu dvou známých fotografů Jiřího Jahody 
a Ing. Vladimíra Groha. Projekt byl zaměřen 
na tři hlavní témata - zátiší, portréty a krajina. 
Fotografického kroužku se zúčastnilo 27 
fotografů, na výstavě jsou prezentovány práce 
nejlepších z nich.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

14. 3. - 19. 4. AtELIÉR FIGuRAtIVNÍHO sOCHAŘstVÍ  
MICHALA GABRIELA
Vernisáž 13. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

21. 3. - 23. 5. JAZZ WORLD PHOtO
Vernisáž 20. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

26. 3. - 14. 4. ANtIKÓDY
Výstava vizuální poezie Václava Havla
Vernisáž 26. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Knihovna Václava Havla ve spolupráci 
s UFFO - SCT
před Uffem

	 KURZY

středa 5., 12., 
19. a 26. 3.

INtERNEt PRO sENIORY
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 10:00 hodin

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.

AtELIÉR FIGuRAtIVNÍHO sOCHAŘstVÍ  
MICHALA GABRIELA

Atraktivní přehlídka mladé sochařské tvorby zaplní nejstarší bu-
dovu města Trutnova. Městská galerie vystaví výběr prací studen-
tů Ateliéru figurativního sochařství prof. akad. soch. Michala Ga-
briela, a tak se budou moci návštěvníci setkat s pracemi mladých 
nadějných sochařů, kteří stojí na prahu své umělecké dráhy. Přes-
to že půjde o prezentaci tvorby studentské, jde o díla překvapivé 
umělecké i řemeslné úrovně. Svobodný přístup vedení ateliéru 
umožňuje studentům rozlet v širokém spektru sochařských pří-
stupů, jejichž podstatou je schopnost zobrazivého (tzv. realistic-
kého) vyjádření. Díla pohybující se ve škále od hyperrealismu až 
po ornamentální kompozice vycházející z lidské figury dohroma-
dy představují delikátní a svěží směs artefaktů. Nevěsta v nadži-
votní velikosti, busta, která sleduje svým pohledem návštěvníky, 
mramorová rohožka, figury a torza, to vše jsou díla, která vzni-
kala tradičními sochařskými postupy nebo také za použití nejmo-
dernějších 3D technologií, v nichž tento ateliér jako jediný v ČR 
vyučuje. Na výstavě budou svojí tvorbou také symbolicky zastou-
peni vedoucí ateliéru prof. akad. soch. Michal Gabriel a asistent 
Doc. MgA. Tomáš Medek.
Vernisáž za účasti studentů a vedoucích ateliéru proběhne ve čtvr-
tek 13. 3. v 17 hodin. Výstava potrvá do 19. 4.

 Mgr. Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

GALERIE MĚstA tRutNOVA
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JAZZ WORLD PHOtO

Letošní ročník je koncipován jako otevřená celosvětová soutěž pro 
amatéry i profesionály. Přihlásilo se přes sto zájemců. Nejlepší tři 
snímky vybere porota složená z fotografů i hudebníků: fotograf 
Ivan Prokop (předseda poroty), fotograf Patrick Marek (autor kon-
ceptu), fotograf Jiří Turek, hudebník a fotograf Dan Bárta, foto-
graf a kameraman Jiří Kučera, ředitel a dramaturg Jazzince Tomáš 
Katschner. K výstavě bude vydán katalog. Hlavní cena, jejímž auto-
rem je akademický sochař Štěpán Málek, bude vyhlášena na festi-
valovém finále 29. 3.
Nejen jazzové fanoušky zveme na vernisáž do fotogalerie na měst-
ském úřadě 20. 3. v 17 hodin. Můžete se těšit na malou hudební 
ochutnávku v podobě jazzové vokalistky Marty Kloučkové, kterou 
doprovodí trutnovský rodák a elitní kontrabasista Miloš Klápště.  
Výstava potrvá do 23. 5.

  Alena Rodrová

Další informace na www.mktrutnov.cz

BŘEZEN - MĚsÍC ČtENÍ

Březen je letos vyhlášen měsícem „ČTENÍ“, a proto všem peda-
gogům nabízíme návštěvu knihovny spojenou s besedou pro 
žáky. Besedu je nutno objednat předem v oddělení pro děti (tel. 
499 815 544 - paní Kopecká nebo paní Karasová). Téma besedy je 
libovolné (autoři, ilustrátoři, základní knihovnická lekce, veškeré 
informace o knihovně, přihlášení, výpůjční řád atd.).
 

VÁCLAV JIRÁsEK: BEsEDA A AutORsKÉ ČtENÍ 
O DOLOVÁNÍ uHLÍ NA sVAtOŇOVICKu

středa 12. 3. od 17:00 hodin

V rámci Března - měsíce čtení přijal pozvání do městské knihov-
ny emeritní důlní technik a báňský záchranář, montánní bada-
tel a publicista Václav Jirásek. Ještě v činné službě zahájil velmi 
důkladnou dokumentační činnost. Se svou manželkou již téměř 
třicet let pečlivě probádává celou oblast jestřebohorského uhel-
ného revíru na Trutnovsku i Náchodsku a všechny své výzkumy 
zaznamenává a předává okresnímu archivu. Vedle map zhotovu-
je i plány a nákresy zaniklých dolů, sbírá zajímavé materiály ze 
života horníků. Většina jím získaných exponátů tvoří základ hor-
nické expozice Městského muzea ve Rtyni v Podkrkonoší. Za při-
spění Trutnova a hornických obcí vydal na toto téma několik knih 
a brožur, ze kterých čtenářům i se svou manželkou Věrou přečtou 
zajímavé ukázky. Besedu o cechu svaté Barbory doplní i autentic-
kým vyprávěním. 

INtERNEt PRO sENIORY

Od 8:00 do 10:00 hodin proběhne v oddělení studovny kurz vý-
uky seniorů v práci s internetem. Lekce budou probíhat vždy 
ve středu (tedy 5., 12., 19., 26.) po celý březen. Vzhledem k velké-
mu zájmu je vhodné, aby zájemci svoji účast nahlásili pracovnicím 
v oddělení studovny.

ROstu s KNIHOu

I tento měsíc bude pobočka v Horním Starém Městě v pondělí 
10. 3. od 9:00 do 11:00 hodin k dispozici maminkám na mateř-
ské dovolené a jejich dětem. Děti zde mají možnost prožít klidné 
dopoledne mezi samými hezkými knížkami a stejně starými ka-
marády. 
Trutnovské maminky na mateřské dovolené mohou využívat od-
dělení pro děti na Krakonošově náměstí každou středu od 8:00 
hodin.

HANA HINDRÁKOVÁ: BEsEDA A AutORsKÉ ČtENÍ  
Z NOVÉ KNIHY DOBROVOLNICE

čtvrtek 27. 3. od 17:00 hodin

Po roce se k nám vrací paní Hana Hindráková. Představí nám 
svoji novou knihu s názvem Dobrovolnice. Ústředním tématem 
je dobrovolnictví a jeho smysl. „Čerpala jsem hodně z vlastních 
zkušeností,“ říká autorka. Spoluzaložila také neziskovou orga-
nizaci Fair, zaměřující se na rozvojovou spolupráci v chudých 
zemích.
Hlavní hrdinka nového románu Amélie objeví inzerát na práci 
dobrovolnice v uprchlickém táboře Kakuma. Po příletu zjistí, že 
naletěla podvodníkům. Začne pomáhat ve slumech, kde panu-
jí otřesné podmínky. Navíc zde dochází k únosům dětí. Amélie 
zkusí pátrat, netuší ale, jaké nebezpečí jí hrozí.
Všichni jste srdečně zváni. Akce se koná v prostorách studovny.

KLuB CHYtRÝCH HLAVIČEK
sVĚt VYMŘELÝCH ZVÍŘAt

čtvrtek 20. 3. od 16:00 hodin

Při březnovém setkání si zkusíme cestovat časem. Imaginárně 
nastoupíme do stroje času a přistaneme ve světech vzdálených 
miliardy a miliony let. Dostaneme se tam, kde žijí podivné ob-
ludy a obrovští dravci, zpola ještěři a zpola ptáci, kde rostliny 
jsou vyšší než dům a vážky mají rozpětí křídel jako ptáci. Během 
odpoledne se děti seznámí se světem dinosaurů, který je jim tak 
blízký, zahrají si tematické pohybové hry, jako vždy bude součás-
tí podvečera i výtvarná dílna. 
Těšíme se na všechny, kteří se s námi vydají na tajemnou 
cestu do hlubin času naší planety. Akce je určena dětem 
od 6 do 12 let.

NOC s ANDERsENEM
pátek 4. 4. (19:00 hodin) - sobota 5. 4. (8:30 hodin)

Noc s Andersenem je akce určená k podpoře čtenářství, kterou 
pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP). Letos se již po desáté připojuje k této 
akci i naše knihovna. Zveme všechny zájemce od 7 do 12 let, 
aby přišli prožít pohádkovou noc do oddělení pro děti v městské 
knihovně.
Protože letos oslavíme 85. výročí úmrtí spisovatele Jana Karafi-
áta, rozhodli jsme se jemu a jeho nejslavnější knížce „Broučci“ 
věnovat letošní pohádkovou noc. V průběhu večera budeme 
soutěžit a číst, součástí večera bude i výtvarná dílna a karneval. 
V této souvislosti prosíme rodiče dětí, aby jim pomohli připravit 
jednoduchou masku broučků, berušek, mravenců nebo jinou. 
Jako každoročně podnikneme výpravu k „Pohádkovníku“ - stro-
mu, který jsme zasadili na památku výročí narození H. Ch. Ander-
sena v roce 2005. V knihovně nebude chybět víla „Uspávanka“, 
která pomůže v nočních hodinách odvést děti do říše snů.
Bližší informace a přihlášky budou k dispozici v oddělení pro děti 
od 17. 3.

NOC s ANDERsENEM V POBOČCE HsM

V pátek 4. 4. od 19:00 hodin proběhne v pobočce knihovny 
v Horním Starém Městě další společná Noc s Andersenem, dva 
dny po výročí narození H. Ch. Andersena. Patronem tohoto roč-
níku bude komisař Vrťapka a jeho detektivní pohádkové pří-
běhy.
Dětští zájemci o nocování ve věku 7 - 11 let si mohou závaznou 
přihlášku s dalšími informacemi vyzvednout v naší knihovně 
v týdnu od 17. do 21. 3. Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat 
nejpozději 24. 3. Věříme, že tato noc bude dobrodružná, kou-
zelná, tajemná, inspirující k četbě a pro malé nocležníky neza-
pomenutelná.

MĚstsKÁ KNIHOVNA tRutNOV
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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 Trutnově a v obci Kopaniec (Polsko). Autory vý-
stavy jsou fotografičtí nadšenci z České republiky a Polska. Výstava 
potrvá do 30. 3.

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 30. 4. 

KAžDÝ DEN sLOužÍ LEN:  
ZE sLAVNÉ HIstORIE PODNIKu tEXLEN tRutNOV

Výstava připomíná historii lnářského podniku Texlen, která se za-
čala psát před 65 lety v roce 1949. V roce 1958 byl podnik význam-
ně rozšířen a své závody měl nejen v okrese Trutnov, ale i na Ná-
chodsku a Semilsku. Součástí Texlenu byly přádelny a tkalcovny, 
jejichž výrobky (ubrusy, utěrky či plachty) byly proslaveny po ce-
lém světě. V roce 1991 došlo k privatizaci podniku a na počátku 
21. století k jeho zániku. Na výstavě jsou prezentovány fotografie 
z jednotlivých závodů, výrobky, propagační materiály atd. Výstava 
potrvá do 25. 5.

PODKARPAtsKÁ Rus:  
ZEMIČKA PLNÁ KONtRAstŮ

Přednášejí Mgr. Tomáš Karel, Mgr. Jan Klimeš, Bc. Josef Cabadaj. 
Ve své komponované přednášce připomenou Podkarpatskou Rus, 
čarokrásnou zemičku, která je dnes součástí Ukrajiny. V letech 
1919 - 1939 ale patřila k Československu, čemuž bude na před-
nášce pochopitelně věnována pozornost. Dojde i na promítání fo-
tografií historických a přírodních zajímavostí Podkarpatské Rusi. 
Na závěr zazní rusínské písničky v originálním jazyce. Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 6. 3. od 17:00 hodin. Vstup volný.

JAK sE ZPRACOVÁVAL LEN  
V PODKRKONOŠsKÝCH CHALuPÁCH

Martina Poliaková z Tkalcovského muzea v Domě pod jasanem 
připomene ve svém workshopu, jak se zpracovával len v podkr-
konošských chalupách před 100 lety. Dojde na ukázky zpracování 
lnu na dobových nástrojích, předení lnu na vřetenech a kolovratu 
a tkaní na ručním stavu. Návštěvníci si budou moci sami vyzkou-
šet předváděné techniky. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 13. 3. 
od 17:00 hodin. Vstup volný.

Z DĚJIN PODNIKu tEXLEN tRutNOV

Přednášející Mgr. Jitka Vandrovcová připomeneme významné oka-
mžiky z historie podniku Texlen Trutnov, která se začala psát v roce 
1949. Svého času podnik zaměstnával více než 6 000 osob a měl 
přes 30 závodů a provozoven v celém Podkrkonoší. Na přednáš-
ce budou připomenuti podnikoví ředitelé Texlenu, jeho význam-

né závody a výrobky, které se v hojné míře vyvážely do zahraničí. 
Pozornost bude věnována rovněž privatizaci Texlenu v 90. letech, 
ukončení provozu v posledních dvou závodech v roce 2008 i sou-
časné demolici některých bývalých továrních objektů v Trutnově. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 20. 3. od 17:00 hodin. Vstup volný.

uKRAJINsKÁ POVstALECKÁ ARMÁDA stEPANA 
BANDERY - BOJOVNÍCI ZA sVOBODu, NEBO 

BANDItÉ? BOJE s BANDEROVCI  
NA sLOVENsKu 1946 - 1947

Přednášející Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov při-
blíží dramatickou kapitolu z důležitého období moderních ukra-
jinských dějin, která dodnes vzbuzuje nejrůznější reakce a které 
se dostalo výrazné aktualizace v souvislosti s posledními událostmi 
na Ukrajině. Pozornost bude rovněž věnována bojovým akcím UPA 
na Slovensku. Málokdo dnes již například ví, že bojů s proslulými 
skupinami Banderovců se účastnili též příslušníci SNB z Trutnovska. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 27. 3. od 17.00 hodin. Vstup volný.

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci s UFFO - SCT
Další informace na www.jazzinec.cz

čtvrtek 6. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
sHAuLI EINAV & JAZZ&MORE (Izrael/sK) 
+ tONY ACKERMAN (usA)
Vystoupení izraelského saxofonisty Sauli Einava. Vystoupí za do-
provodu slovenské kapely tvořené členy AMC Tria a vyhledávaným 
mladým kytaristou Samuelem Marinčákem. Jediný koncert v ČR!
Americký kytarista Tony Ackerman je znám ze spolupráce s Mar-
tinem Kratochvílem. Nyní představí svůj vlastní pohled na kořeny 
americké hudby - blues/bluegrass, bossa novu.

čtvrtek 13. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
JuRAJ BARtOŠ (sK) & sWING sEXtEt
Spojení podkrkonošských jazzových veteránů s excelentním trumpe-
tistou, který je označován za nejlepšího hráče ve střední Evropě, před-
staví známé jazzové a swingové standardy v uvolněné atmosféře. 

sobota 15. 3. ** Klub Kabinet ** 19:00 hodin
BOHDAN HOLOMÍČEK & KONEKŠN
Performance, kde se dopředu moc neví, co vše se bude dít. Boh-
dan Holomíček promítá své fotografie podle okamžité inspirace 
- a stejně tak seskupení Konekšn na ně hudebně reaguje. Někdy je 
to i naopak. Trocha jazzu, blues, groove, ale spíš okamžité hudby.

čtvrtek 20. 3. ** Music Restaurant Pod Hradem ** 19:00 hodin
GWYN AsHtON tRIO (Austrálie-uK/CZ) 
+ MARtA KLOuČKOVÁ JAZZ PROJECt
Třiapadesátiletý kytarista a zpěvák Gwyn Ashton je dokonalý pří-
klad veteránské generace, co si „své blues“ poctivě odžila, odjez-
dila a odehrála. Začínal v motorkářských klubech, ale už brzy se 
v londýnském Wembley díval do desetitisícového kotle, který před 
příchodem Status Quo dokázal se svou kapelou pořádně nahřát. 

MuZEuM PODKRKONOŠÍ V tRutNOVĚ
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Zpěvačka Marta Kloučková patří už teď přes své mládí k mimořád-
ným hlasům nové české jazzové scény. V její šlapající kapele drží 
basu v rukou Trutnovák Miloš Klápště!

čtvrtek 27. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
ROBERt BALZAR NEW tRIO feat. JIŘÍ LEVÍČEK
Robert Balzar hrál na Jazzinci s Danem Bártou, Hanou Hegerovou 
i se svým triem, ale prý s tak skvělým pianistou jsme ho ještě nikdy 
neslyšeli. Řeč je o Jiřím Levíčkovi, který dnes žije a vyučuje v USA.

sobota 29. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin
Festivalové finále
ROsŤA FRAŠ Q. feat. ANtONIO FARAO (It/CZ)
tINGVALL tRIO (Švédsko/Kuba/CZ)
tRIO IVOIRE (Německo/Pobřeží slonoviny/uK)
RuDY LINKA & CHRIstINA PRINDLE (usA/CZ)
Mimořádné spojení českých muzikantů se světovou hvězdou! K vě-
hlasnému italskému pianistovi Antoniu Faraovi patří dalekonosná 
aura jazzového zázraku, což o něm řekl třeba Herbie Hancock. 
Není divu, že Antoniova alba připomínají výkladní skříň jazzových 
velikánů. Má originální, nezvykle osobně procítěnou, ale zároveň 
také expresivní a návykovou klavírní hru plnou jiskřivé improvi-
zační interakce. Saxofonista Rosťa Farkaš ho prý poslouchá 15 let. 
Doprovodí je kontrabasista Tomáš Baroš a bubeník Peter Solárik.
Kosmopolitní Tingvall Trio nutně překvapí: tři národnosti, tři odliš-
né hudební příběhy, tři nástroje a přece dohromady tvoří jednoli-
tý a pevný svazek. Švédský klavírista Martin Tingvall se ve vteřině 
proměňuje z Keith Jarreta v klávesistu Deep Purple. Kubánský kon-
trabasista Omar Rodríguez Calvo vládne karibskou hravostí a čas-
to přebírá melodické party a razantní německý bubeník Jürgen 
Spiegel nezapře rockovou minulost i těsný vztah k africké hudbě. 
Jejich síla vyplývá z nečekaného prolínání jazzového groove, ro-
mantického melodického snění, skandinávských hudebních tradic, 
temperamentních afrolatinských rytmů a rocku. 
Trio Ivoire patří už dlouhá léta k žádaným hudebním lahůdkám. 
Před rytmy zvonivého balafonu nejde jen tak utéct, vždyť v Africe 
nahrazuje mezi grioty lidskou řeč. Přední evropský jazzový klavíris-
ta Hans Lüdemann, nejvěhlasnější západoafrický hráč na balafon 
Ali Keita a bubeník Christian Thorne tvoří skutečně velmi neprav-
děpodobné trio, které ale vedle jazzu tmelí přesvědčení o spon-
tánně jiskřivém propojení odlišných kulturních tradic.
Mezinárodně proslulý jazzový kytarista Rudy Linka je světoběžník. 
Narodil se v Čechách, v devatenácti emigroval do Švédska, dnes 
žije na newyorském Manhattanu a občas zavítá zpět domů. S ame-
rickou zpěvačkou Christina Prindle uvedli nedávno v New Yorku 
pořad věnovaný Václavu Havlovi: Love Story - Jazz and Spirituals 
that Celebrate the Complexity of Love in Music. Jejich společný 
koncert z něho bude vycházet a zahrnuje jazzové standardy, go-
spel, blues a písničky Beatles. A samozřejmě skladby Rudy Linky.

PROGRAM JAZZINCE NA DuBEN

3. 4. ** Klub Kabinet ** 19:00 hodin
JIŘÍ MORAVČÍK
Starobylé rituály uprostřed velkoměsta - poslechový večer

10. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
LIMBO 
6 NA CHODNÍKu & MILOŇ ČEPELKA

15. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin
IBRAHIM MAALOuF (Libanon/Francie)

17. 4. ** Music Restaurant Pod Hradem ** 19:00 hodin
HARDY LACKER DuO (usA/Německo)
KIEsLOWsKI 

25. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin
IVA BIttOVÁ & JANÁČKOVA FILHARMONIE OstRAVA & PŘÁtELÉ

sEtKÁNÍ s VÁCLAVEM

Město Trutnov je s životem a dílem někdejšího prezidenta naší 
země spjato velmi úzce. V sedmdesátých a osmdesátých letech 
minulého století se Václav Havel jako „zakázaný“ spisovatel, je-
hož díla nesměla být publikována a jehož hry nesměla divadla 
uvádět, přestěhoval s manželkou Olgou právě do tohoto kraje, 
na chalupu na nedalekém Hrádečku. Našli zde klid, úchvatnou 
přírodu a několik dobrých přátel. Václav tu napsal podstatnou 
část svého literárního díla - nejen svou nejslavnější aktovku Au-
dienci, ale i hry celovečerní, jako je Pokoušení, Largo desolato 
a Asanace, a také zásadní eseje, například Moc bezmocných nebo 
Slovo o slovu. 
UFFO - SCT a Knihovna Václava Havla Vám chtějí nabídnout setká-
ní s tvorbou Václava Havla, a to v několika podobách:

ANtIKÓDY

Výstava nejzajímavějších grafických básní Václava Havla. 
Vizuální poezie je jedním z neopomenutelných dokladů tvůrčího 
talentu Václava Havla. Mladý autor rád zkoušel nové věci a rád se 
utkával s různými výzvami své doby. Obrazovým básním se věnoval 
téměř výhradně v šedesátých letech, a zařadil se tak mezi ostatní 
umělce, kteří v té době experimentovali se slovy a písmeny, s nimiž 
nakládali jako s obrazy a znaky. Čtenář a divák v jednom mohl tyto 
výtvory vnímat nejen jako text, ale i jako obraz. Pro svou experi-
mentální poezii zvolil Václav Havel formu takzvaného typogramu, 
což je slovo, které v moderním smyslu označuje grafickou báseň, 
jež chápe slovo spíše jako obraz než jako znak. Pracuje tedy s pís-
mem (zejména pomocí klávesnice psacího stroje), grafikou a pro-
storem papíru převážně jako s materiálem výtvarným. Když Václav 
Havel přinesl v roce 1964 svou strojopisnou sbírku experimentální 
poezie do nakladatelství Mladá fronta, byl odmítnut. O dva roky 
později, v necelých třiceti letech, mu v témže nakladatelství vyšel 
sborník Protokoly, který vedle dvou divadelních her a jedné studie 
obsahoval i výběr z grafické poezie nazvaný Antikódy. 
Výstavu můžete zhlédnout na prostranství před společenským 
centrem UFFO od 26. 3. do 14. 4. Vernisáž 26. 3. od 17:00 hodin.

VÁCLAV HAVEL: MOC BEZMOCNÝCH A JINÉ EsEJE

Čtení z výběrové sbírky, beseda. Hosté: Daniel Kroupa, Anna Frei-
manová, Andrej Krob.
Pořad pro studenty středních škol.
pondělí 14. 4. ** UFFO ** 10:00 hodin ** vstupné 30 Kč

ANtIWORDs

Dvě křehké dívky, basa piv a Havlova Audience beze slov. Soubor 
Spitfire Company v režii Petra Boháče.
pondělí 14. 4. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 180 Kč, studen-
ti po předložení studentského průkazu 50 % sleva ** předprodej 
vstupenek od 10. 3.

ZAHRADNÍ sLAVNOst

První a dnes již slavná hra Václava Havla v režii Andreje Kroba. 
Divadlo Na tahu.
pondělí 14. 4. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 180 Kč, studen-
ti po předložení studentského průkazu 50 % sleva ** předprodej 
vstupenek od 10. 3.

Celou akci bude také provázet ve foyer UFFO zajímavá prezentace 
fotografií Bohdana Holomíčka, který bývá nazýván „dvorním foto-
grafem Václava Havla“.
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ZPÍVÁNÍ V DEŠtI
Divadlo a hudba:  

Východočeské divadlo Pardubice

Muzikál. Slavné muzikálové melodie, skvělá stepařská a taneční 
čísla, humor a zábava. Jevištní verze hudební romantické kome-
die Zpívání v dešti vychází ze stejnojmenného amerického filmo-
vého muzikálu z roku 1952. Kromě známé písně Singin‘ in the 
Rain nabízí další skvělé melodie a především taneční a úchvatné 
stepařské kreace. Zasazuje obvyklý milostný příběh do Hollywo-
odu konce 20. let a neodolatelným způsobem paroduje zmatky 
kolem převratné novinky ve filmovém průmyslu. Je konec éry 
němého filmu, nastupuje film zvukový. 
Režie: Petr Novotný. Hrají: Josef Pejchal, Martina Sikorová, Jan 
Musil, Petra Janečková, Martin Mejzlík, Jan Hyhlík, Alexandr Po-
stler, Dagmar Novotná, Romana Chvalová, Václav Dušek, Milo-
slav Tichý, Hana Kubinová j. h., Petr Jirsa j. h., taneční company.
úterý 11. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 380, 355, 
330 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 2.

CHABRus LINE
Divadelní delikatesy:  

Veselé skoky, originální pohybové divadlo

Taneční groteska. Parafráze na motivy známého muzikálu, který 
si v Čechách ještě nikdo netroufl uvést. Veselé skoky se utkají v ne-
milosrdném „okresním“ konkurzu do světového muzikálu. Bohu-
žel se na osm rolí přihlásilo jen šest uchazečů. Světovost konkurzu 
v pozadí kontroluje sponzor, který pevně svírá opratě peněz. Síto 
musí být velmi husté, ale projít musí každý. Drsně sentimentální 
pohybová groteska bude mít tentokrát rozsáhlejší part pěvecký 
i činoherní, zato se simultánním překladem do angličtiny a zpět. 
Inscenační styl pokračuje v osobité poetice Veselých skoků, kterým 
není nic svaté, ale rozhodně na profesionální úrovni. Nonverbální 
sdělení je v popředí, takže vše je sdělné i hluchoněmým cizincům.
Chcete uvést světový muzikál? Sežeňte prachy a uspořádejte kon-
kurz. Ale tak, aby byl perfektní a efektní, jinak nic nebude! Taneč-
níci svlékají své duše i svá trička, aby získali životní roli. Nezvykle 
otevřená sonda do duší umělců s ortézou.
Vzdáváme svůj hold největším světovým muzikálům. Opravdovost 
velkých amerických citů, světovost české třetí ligy a ironizující hu-
mor Veselých skoků. Muzikály všech zemí, těšte se! Veselé skoky 
popáté.
Režie: Miroslav Hanuš. Hrají: Petra Duspivová/Nina Horáková, 
Henrieta Hornáčková/Kristýna Kudrnáčová, Barbora Janatková/
Michaela Váňová, Taťána Kupcová/Nikola Bartošová-Pádivá, Vác-
lav Jílek/Jan Zadražil, Ondřej Kavan/Radim Madeja, Jan Meduna/
Ondřej Nosálek, Viktor Dvořák/Jan Hofman, ze záznamu Miroslav 
Hanuš.
středa 12. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 300, 270, 
240 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 2.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Dětský karneval

Dětský karneval na téma „Z pohádky do pohádky“ se v Uffu 
uskuteční první březnovou neděli. Děti mohou přijít přestrojené 
za jakoukoliv pohádkovou postavu (není to ovšem povinné), ale 
hlavně se budou náramně bavit. Setkají se s různými pohádko-
vými bytostmi, které s nimi budou tančit, skotačit a třeba i sou-
těžit. Hudbu bude vybírat Mach, Šebestová mu do toho ovšem 
bude asi trochu mluvit a bude se snažit pomáhat a radit. A kdo 
ví, třeba kouzelným utrženým sluchátkem přivolají také nějaké 
překvapení ...
neděle 2. 3. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 50 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 3. 2.

MIsANtROP
Činoherní divadlo A: Buranteatr Brno

Tragikomedie. Misantrop je podle slovníku cizích slov člověk, kte-
rý nenávidí lidi a straní se jich. 
Molièrův Misantrop - slavná komedie o zásadovém muži, který 
opovrhuje povrchní, bezduchou, pokryteckou společností holdu-
jící lacinému pozlátku, ale zároveň vášnivě miluje ženu, která je 
přímo ztělesněním všeho toho, co on nenávidí.
Svět je plný lží. Ale já, já jsem schopen lásky. Váží si toho ně-
kdo? Jaký je Misantrop Buranteatru? Současný. Dramaturg Jan 
Šotkovský o něm říká: „Alcest, Molièrův protagonista, je člověk, 
kterému společnost, ve které žije, přijde jako pokrytecká, falešná, 
věřící nepravým idolům, zkorumpovaná a vyprázdněná. A Alcest 
si svůj dojem nenechává pro sebe, neváhá svůj názor vmést okolí 
do tváře. Jeho nejlepší přítel Filint je naopak člověk, který spoko-
jeně v oné společnosti existuje. Není z ní nadšen, uvědomuje si 
některé její problémy. Ale nechce chodit hlavou proti zdi, pálit si 
prsty. Konečně je tady Celimena - krásná, inteligentní, úspěšná, 
oblíbená žena. S jediným nedostatkem - úspěchu i obliby dosa-
huje tím, že vyjde se všemi, každému zalichotí, na každého hodí 
očko, s každým pomluví někoho dalšího. Až je vlastně trochu ot-
rokyní své krásy, své obliby, svého úspěchu. A přesto - nebo mož-
ná proto - zároveň miluje chlapa, který jejím úspěchem naprosto 
pohrdá - a přitom by ten úspěch kvůli tomu chlapovi neopustila. 
Tahle ústřední trojice postav nám přijde jako nejednoznačná, je-
jich vztahy hluboké a nejednoduché, nastolují spíše otázky, než 
dávají odpovědi. Přijdou nám hluboce povědomé a známé, jejich 
příběh nám připadá jako náš příběh - proto to zrušení časové 
bariéry.“
Režie: Zetel. Hrají: Michal Isteník, Kamila Zetelová/Iveta Austová, 
Jaroslav Matějka, Dano Junas, Kateřina Dostalová, Marie Vanču-
rová, Martin Tlapák/Vojtěch Blahuta, Pavel Novák/Václav Hanzl.
pondělí 17. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 325, 300, 
275 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 2.

tuRNÉ ČtYŘ MŮstKŮ
Zdeněk IZER a Šárka VAŇKOVÁ

Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera. Jeho 
partnerkou v pořadu „Turné čtyř můstků“ je zpěvačka Šárka Vaň-
ková. A kdo má podle Zdeňka Izera jednodušší život, zpěvák, 
nebo bavič? „Asi zpěvák. Nazpívá hit a jezdí s ním do smrti. Kaš-
párci musí pořád sršet nápady. Jinak si lidi řeknou, že už je bavič 
nepobaví.“
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nej-
různějších televizních pořadů a imitování populárních českých 
i zahraničních zpěváků i zpěvaček.
čtvrtek 13. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250, 220 Kč ** 
předprodej vstupenek od 10. 2.

ZDENĚK BERAN: RODNÉ HNÍZDO (PŘED LEtY)

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 pochy-
bující, 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. 
Obrazy zapůjčila galerie Litera.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 25. 3. ** 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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Z NABÍDKY POŘADŮ NA DuBEN 2014

HOBOJOVÝ RECItÁL
Martin DANĚK - hoboj, Alice VOBORsKÁ - klavír

Hobojista Martin Daněk patří k nejlepším českým interpretům 
nejmladší generace. Od roku 2010 studuje na prestižní Vyso-
ké hudební škole Hannse Eislera v Berlíně ve třídě Dominika 
Wollenwebera (Berlínská filharmonie), kde se mimo jiné vě-
nuje také hře na historické nástroje. Jako člen mezinárodního 
mládežnického orchestru Gustava Mahlera a mezinárodního 
orchestru mladých Evropské unie účinkoval na nejprestižněj-
ších pódiích a festivalech po celé Evropě, Asii a USA. Do roku 
2011 byl členem dechového souboru Belfiato Quintet. Hosto-
val ve významných orchestrech - Berlínská filharmonie, Orchestr 
rozhlasu v Hannoveru, Lotyšský národní symfonický orchestr či 
Orchestr opery ve Valencii. Jako sólista se představil za doprovo-
du Pražské komorní filharmonie, Severočeské filharmonie Tepli-
ce nebo Talichova komorního orchestru. V zahraničí koncertoval 
s orchestrem UNIMI v italském Miláně a s estonským orchestrem 
Glasperlenspiel Sinfonietta.
Program: G. P. Telemann, R. Schumann, N. Castiglioni, B. Marti-
nů, W. A. Mozart.
pondělí 31. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 24. 2.

!VIVA MEXICO!

Kateřina a Miloš Motani ke svému programu uvádějí: 
„Navštívíme spolu úchvatné mayské pyramidy, pronikneme 
do mayské, aztécké a olmécké kultury. Uvidíme starou míčovou 
hru pelota, létající muže voladores i aztécký tanec. Podíváme 
se do indiánského města San Cristobal. Na vlastní oči uvidí-
me tajemný sluneční kámen. Den 21. 12. 2012 strávíme přímo 
u mayských pyramid v Palenque - toho dne totiž končí mayský 
kalendář. Navštívíme historicky velmi významnou osadu La An-
tiqua, kde poprvé přistál španělský dobyvatel Cortéz. Podíváme 
se do několika koloniálních měst hýřících pestrými barvami. Ta-
nečnice v nádherných bohatých šatech polahodí našemu zraku. 
Ochutnáme věhlasnou mexickou kuchyni i pravou tequilu.
Uvidíme podzemní jeskyně cenoty, hlubokou džungli, tyrkysové 
vodopády i kaktusy. Budeme pozorovat nosály, tarantule, vodní 
ptáky, krokodýly, mořské želvy, uslyšíme tlupy uvřeštěných opic. 
Budeme plavat mezi hejny barevných rybiček, rejnoky, delfíny, 
kapustňáky a obrovskými velrybími žraloky. Poplujeme za ke-
porkaky. Na Kalifornském poloostrově se dějí opravdu neobvyk-
lé věci - velryby šedé zde rodí svá mláďata - a jsou tak blízko! 
A před našima očima se právě narozené mládě nadechuje a vrhá 
se prvními tempy do zázraku jménem život.“
pondělí 10. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 10. 2. 

DuBAJ A sPOJENÉ ARABsKÉ EMIRÁtY

Jaroslav Groh přibližuje téma večera: 
„Seznámíte se s ohromující změnou, jakou během krátké doby 
prošla zaostalá země díky svému objevenému bohatství. Spoje-
né arabské emiráty patří mezi nové a zároveň nejbohatší státy 
světa. Nejznámější je určitě emirát Dubaj, který také zazname-
nal neuvěřitelný až nepochopitelný rozsah a tempo výstavby. 
K výročí milénia byl postaven nejexkluzivnější hotel světa Burj al 
Arab, začátkem 90. let vznikla slavná Sheikh Zayed Road a jako 
součást obrovského nákupního centra byla vybudována umělá 
lyžařská sjezdovka. Budují se umělé ostrovy, byla otevřena vel-
ká mešita Grand Mosque, veřejnosti se otevřela nejvyšší budova 
světa Burj Khalifa bin Zayed. A samozřejmě nejen architektura, 
ale také způsob života v této velmi zajímavé zemi bude předmě-
tem vyprávění i fotografií.“
pondělí 24. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 24. 2.

RODINNÉ uFFOKOusKY

FAust
studio dell´arte
Představení pro děti a mládež od 12 let. Hra o věčném souboji 
dobra se zlem v lidské duši. Inscenace vychází z textu starých lido-
vých loutkářů. Vše od narození Fausta až po jeho strašný konec 
se odehrává v magické pyramidě, která se otočením mění z pro-
sté Faustovy studovny v pustý les či v palác perského krále nebo 
v nekonečný vesmír. Otázkou je, zda je vše v osudu hlavní postavy 
předem určeno, nebo zda má doktor Faust svobodnou vůli a může 
svůj osud nějakým způsobem ovlivnit. 
Režie: K. Melenová.
neděle 16. 3. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné od 12 do 18 let 
80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 2.

DÁŠEŇKA ANEB PsÍ KusY - HAF!
Divadlo Husa na provázku, Brno
Představení pro děti od 3 let. Podvraťácké pohádky na motivy Kar-
la Čapka pro vážené pudlikum. Jak si Karel a Olinka pořídili štěně. 
Jak ho učili chodit, štěkat a další psí kusy. Prostě psina za všechny 
dobr-money. Bude to ště-NĚCO! Přijďte, bude to „hasky“.
Režírovali a hrají: Jiří Jelínek a Anežka Kubátová. 
neděle 23. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 3 do 18 
let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 24. 2.

ČERt tĚ VEM
Divadlo Alfa Plzeň
Představení pro děti od 8 let. I do vašeho města zavítal principál 
Kumpáno a jeho proslulé putovní divadlo, které zdejšímu veleváže-
nému obecenstvu předvede veleslavný spektákl o sedmi smlouvách 
uzavřených se samotným ďáblem! Kolik duší si odnese čert? Neboť 
Peklo - to jsou třeba také příliš snadno a rychle vyplněná přání.
Režie: T. Dvořák. Hrají: M. Jelínková a P. Borovský.
neděle 30. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 8 do 18 
let 50 Kč, od 18 let 70 Kč ** předprodej vstupenek od 24. 2.

2. 4.  DEŠtIVÉ DNY 
 Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha

5. 4.  ZPOVĚĎ MAsOCHIstY 
Divadelní delikatesy:  
Divadlo Letí a Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha 

7. 4. NORsKO 
Cestopisný večer Martina Mykisky

8. 4. DÁMsKÁ HNÍZDA
Totální improvizace Ester Kočičkové a Simony Babčákové
Zábavný pořad

9. 4. KLuB RVÁČŮ
Činoherní divadlo A: Činoherní studio Ústí nad Labem

13. 4. BYLO NÁs PĚt
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Radost, Brno

17. 4. JARNÍ KONCERt KRAKONOŠKY
Městská dechová hudba Krakonoška a hosté

22. 4. uCPANEJ sYstÉM
Nejsprostší inscenace z repertoáru Dejvického divadla. 
Představení mimo předplatné, prémie pro abonenty sku-
piny Divadelní delikatesy. Nevhodné do 15 let.

23. 4. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Divadlo a hudba: Komediální drama - sólo pro Elišku Bal-
zerovou, produkce Filmová a divadelní agentura  
a divadlo Viola

27. 4. HODNĚ MALÁ ČARODĚJNICE
Rodinné UFFOkousky: Taneční studio Light, Praha
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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
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

březen 2014

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

1. sobota
2. neděle
16:30 hodin

BABOVŘESKY	2
Česká komedie. Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Ho-
ráčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijíždějí 
za svým kamarádem a chtějí tu několik dní trénovat a odpočívat.
Mládeži přístupno ** 110 minut ** vstupné 130 Kč

1. sobota
2. neděle
19:00 hodin

JACK	RYAN:	V	UTAJENÍ
Americký thriller. Když Jack zachytí nestandardní operaci, prove-
denou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník 
do Moskvy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

3. pondělí
19:00 hodin
4. úterý
16:30 hodin

ZACHRAŇTE	PANA	BANKSE
Americký životopisný film. Tom Hanks jako slavný filmař Walt Disney, 
který se snaží o zfilmování románu Mary Poppins.
Mládeži přístupno ** titulky ** 126 minut ** vstupné 120 Kč

4. úterý
5. středa
19:00 hodin

KANDIDÁT
Česko-slovenský thriller. Příběh se odehrává během dvou měsíců 
kampaně před nekonkrétními prezidentskými volbami v jedné kon-
krétní zemi.
Do 12 let nevhodné ** 106 minut ** vstupné 120 Kč

5. středa
10:00 hodin

ZA	KAMARÁDY	Z	TELEVIZE	8
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: O makové 
panence a dělostřelci Praskavcovi; Víla Amálka a vodník Kebule; Jak 
měl Rumcajs velkou starost o Manku; Křemílek a Vochomůrka a dvě 
panenky; Jak Rákosníček zachraňoval potopený měsíc; Jak se Škubá-
nek přestal bát; Maxipes Fík se vrací; O klukovi z plakátu - Bouračka; 
Divoké sny Maxipsa Fíka - O prázdninách.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

6. čtvrtek
19:00 hodin

LIGA	NEPOTŘEBNÝCH													ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Česká komedie. BrejkDenz Bradrz - dva hoši, kteří okouzlili porotu 
v soutěži Česko Slovensko má talent, se spojili s tvůrci pořadu Žatecká 
Prda a výsledkem je tato filmová parodie.
Mládeži nepřístupno ** 76 minut ** vstupné 100 Kč

7. pátek
8. sobota
9. neděle
16:30 hodin

ANGELIKA
Francouzsko-belgicko-česko-rakouský film. Nové zpracování nesmr-
telného příběhu lásky, který okouzlil diváky na celém světě.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 113 minut **  
vstupné 110 Kč

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

BLÍZKO	OD	SEBE
Americké komediální drama. Skvělé obsazení je zárukou výborného 
filmu nabitého výbušnými hereckými výkony, které jdou doslova až 
na dřeň všech emocí.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 90 Kč

11. úterý
12. středa
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 ** 96 minut ** vstupné 80 Kč

13. čtvrtek
19:00 hodin

NÁSLEDKY	LÁSKY																		ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Italské romantické drama. Rafinovaná filmová kombinace žánrového 
vyprávění s působivou analýzou osamělého člověka.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 Kč

14. pátek
15. sobota
16:30 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ	PANA	PEABODYHO	A	SHERMANA	(3D)
Americká animovaná komedie. Velká dobrodružství psa - pana Pea-
bodyho a jeho adoptovaného synka Shermana.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč

14. pátek
15. sobota
19:00 hodin

300:	VZESTUP	ŘÍŠE	(2D)
Americké akční drama. Pokračování epické ságy podle nového ko-
miksového románu F. M. Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním 
stylem.
Mládeži přístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 100 Kč

16. neděle
16:30 hodin

DOBRODRužstVÍ PANA PEABODYHO A sHERMANA (2D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** vstupné 120 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

16. neděle
19:00 hodin

300:	VZESTUP	ŘÍŠE	(3D)
Americké akční drama.
Mládeži přístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 130 Kč

17. pondělí
18. úterý
19:00 hodin

NON-STOP
Americký akční thriller. Liam Neeson v roli leteckého maršála, který 
dostane na palubě jednoho letu vyděračskou textovou zprávu a musí 
řešit ohrožení cestujících.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 100 Kč

19. středa
10:00 hodin

SPLNĚNÁ	PŘÁNÍ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Jak Rumcajs 
vyhnal z lesa dubové mužíky; Jak Rákosníček udělal z nebeského dra-
ka kolotoč; Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v bedlovém lese; 
Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe; Pan Tau a neděle; Divoké sny Ma-
xipsa Fíka - O kopané.
Mládeži přístupno ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

19. středa
19:00 hodin

ELTON	JOHN	V	LAS	VEGAS
Koncert Eltona Johna „the million dollar piano“. Jeden z nejoceňova-
nějších a nejpůsobivějších koncertů na plátnech kin.
Mládeži přístupno ** titulky k mluvenému slovu ** 113 minut ** 
vstupné 250 Kč

20. čtvrtek
19:00 hodin

BORGMAN
Nizozemská černá komedie. Příběh je krutý, přímočarý a optimální 
pro milovníky černého humoru. Pokládá však i řadu otázek.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 113 minut ** vstupné 90 Kč

21. pátek
22. sobota
16:30 hodin

VELKÁ	OŘÍŠKOVÁ	LOUPEŽ	(3D)
Americko-jihokorejsko-kanadská animovaná komedie. Veverčák Sur-
ly a jeho krysí kamarád Buddy se pokusí se svými kumpány vykrást 
obchod s oříšky. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 120 Kč

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

FAIR	PLAY
České drama. Osmdesátá léta v Československu - Středisko vrcholové-
ho sportu a „příprava“ mladých sportovců na olympijské hry pomocí 
anabolických steroidů. 
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

23. neděle
16:30 hodin

VELKÁ	OŘÍŠKOVÁ	LOUPEŽ	(2D)
Americko-jihokorejsko-kanadská animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 90 Kč

25. úterý
19:00 hodin
26. středa
16:30 hodin

GRANDHOTEL	BUDAPEŠŤ
Britsko-německá komedie. Film nabízí šestihvězdičkovou zábavu, kte-
rá plynule přechází mezi akční komedií, dramatem, romancí, detek-
tivkou i groteskou, a to vše v odzbrojujícím tempu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

26. středa
19:00 hodin

TRABANTEM																											ART	film	-	pro	náročnější	diváky
AŽ	NA	KONEC	SVĚTA	
Český dokumentární film. Náročná cesta Amazonským pralesem, prů-
smyky And, pouští i oceánem s cestovatelem Danem Přibáněm.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

27. čtvrtek
18:00 hodin

FESTIVAL	EXPEDIČNÍCH	FILMŮ
Přehlídka dokumentárních filmů. 
Mládeži přístupno ** vstupné 100 Kč; studenti, důchodci 80 Kč;  
děti do 14 let zdarma ** akce potrvá 3,5 hodiny

28. pátek
29. sobota
16:30 hodin

ZVONILKA	A	PIRÁTI	(3D)
Americký animovaný film. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré 
a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi kou-
zelného modrého prášku.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 78 minut ** vstupné 165 Kč, 
děti do 15 let 140 Kč

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

10	PRAVIDEL	JAK	SBALIT	HOLKU
Česká komedie. Zábavný příběh se skvělým hereckým obsazením v re-
žii Karla Janáka, autora úspěšných Snowboarďáků a Rafťáků.
Mládeži přístupno ** vstupné 130 Kč

30. neděle
16:30 hodin

ZVONILKA	A	PIRÁTI	(2D)
Americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 78 minut ** vstupné 130 Kč, 
děti do 15 let 105 Kč

31. pondělí
19:00 hodin

VAMPIRE	ACADEMY
Americká akční fantasy. Rose se svojí kamarádkou Liss prožívají dob-
rodružství uprostřed upířích válek.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

  


