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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PrOSinCi 2014
úterý 2. 12. ROHATÍ POVÍDÁLCI  

Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

čtvrtek 4. 12. TRuTnOV Ve sTARýCH fOTOgRAfIÍCH
4. DÍL - VnITřnÍ měsTO
Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií 
a starými fotografiemi Vnitřního Města
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 5. 12. mIKuLÁŠOVInY
Tradiční akce pro děti 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin  

sobota 6. 12. sTAROČesKÉ VÁnOCe 
Tradiční rukodělná a zvykoslovná akce. Foukané 
vánoční ozdoby, které si můžete ozdobit nebo 
jen zkusit vyfouknout. Drátěné vánoční drobnos-
ti, keramické jmenovky, dekorace z ovčí vlny, za-
jímavé svícny, floristická aranžmá, svíčky, zdobení 
perníčků, vánoční hvězdy z korálků, vánoční přání 
z ručního papíru. V prodeji budou i drobné vánoč-
ní dekorace. 
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum **  
13:00 - 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč  
(v ceně jsou 2 groše na dílny, další je možné 
přikoupit)

7. - 26. 12. TRuTnOVsKý ADVenT 2014
Hudební festival 
Pořadatel: Regio Musici za podpory města Trut-
nov

neděle 7. 12. VÁnOČnÍ PřÍBěH 
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Já to jsem
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 8. 12. VÁnOČnÍ PřÍBěH
Pořad pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ: Divadlo Já to jsem
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

pondělí 8. 12. ROsTu s KnIHOu
Akce pro maminky (i tatínky) a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 8. 12. AKADemIe TřeTÍHO VěKu
Předvánoční setkání 
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
Národní dům ** 14:30 hodin 

pondělí 8. 12. fOTOgRAfIe BeZ HRAnIC:  
VODA, Země, VZDuCH
Večer se Ctiborem Košťálem a jeho hosty
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pondělí 8. 12. COLLegIum CAmeRALe
Vánoční koncert komorního souboru pod vedením 
Dagmar Vlčkové. Zazní skladby W. A. Mozarta, 
J. M. Haydna, J. Ch. Pepusche, G. Tartiniho, G. To-
relliho a J. Pachelbela.
Pořadatel: Collegium Camerale
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné dobrovolné 

pondělí 8. 12. mICHAL DAVID
Koncert
Pořadatel: DETO production s.r.o.
Sportovní hala ZŠ Komenského ** 19:30 hodin ** 
předprodej vstupenek: TIC na Krakonošově nám., 
www.ticketstream.cz

úterý 9. 12. DeCHOVKA
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5 
Pořadatel: UFFO - SCT
Národní dům ** 19:00 hodin

čtvrtek 11. 12. KAm mIZeJÍ PTÁCI nA ZImu?
Přednáška Ing. Jakuba Šimurdy, DiS.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 12. 12. ADVenTnÍ muZICÍROVÁnÍ 
Koncert Krakonošky v rámci Malých adventních 
trhů
Pořadatel: UFFO - SCT
před Uffem ** 15:00 hodin 

pondělí 15. 12. eVA TROPÍ HLOuPOsTI
Činoherní divadlo A: Divadlo Na Fidlovačce, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pondělí 15. 12. CHOReA CORCOnTICA
Smíšený pěvecký sbor zve na tradiční VÁNOČNÍ 
KONCERT. Spoluúčinkují žáci ZUŠ Trutnov.
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

úterý 16. 12. ŽeLARY
Činoherní divadlo B:  
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 17. 12. VÁnOČnÍ seTKÁnÍ neJsTARŠÍCH ČTenÁřŮ
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 17. 12. VÁnOČnÍ KLuB „DRÁČeK“ 
AneB neŽ ZVOneČeK ZAZVOnÍ
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 - 17:30 hodin

středa 17. 12. VÁnOČnÍ KOnCeRT mYsLIVeCKýCH TRuBAČŮ 
ČesKÉ LesnICKÉ AKADemIe
Pořadatel: Česká lesnická akademie Trutnov - 
střední škola a vyšší odborná škola
Krakonošovo náměstí ** 17:00 hodin
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Další informace na www.mktrutnov.cz

ROHATÍ POVÍDÁLCI
úterý 2. 12. ** 9:30 hodin ** oddělení pro děti

V prosincovém setkání klubu „Povídálci“ se děti seznámí s další-
mi pohádkovými bytostmi. Křemílek s Vochomůrkou budou trávit 
Vánoce na horách, a proto děti navštíví hodné čertice. Společně si 
prohlédneme knížky s čertovskou tematikou, pohrajeme si a bude-
me si povídat. Těšíme se na viděnou. 

VÁnOČnÍ KLuB „DRÁČeK“  
AneB neŽ ZVOneČeK ZAZVOnÍ

středa 17. 12. ** 16:00 - 17:30 hodin ** oddělení pro děti

Poslední setkání klubu „Dráček“ v tomto roce proběhne v duchu 
Vánoc. Seznámíme se s vánočními tradicemi v Čechách, ale poroz-
hlédneme se i po vánočních zvycích v jiných zemích světa. Vyro-
bíme si drobný vánoční dárek, zazpíváme si koledy a ochutnáme 
cukroví, proto prosíme i děti, aby si přinesly malý vzorek toho, co 
společně s maminkami doma upekly. Těšíme se na Vás. 

VÁnOČnÍ seTKÁnÍ  
neJsTARŠÍCH ČTenÁřŮ

středa 17. 12. ** 9:30 hodin ** studovna

Již několik let je tradicí, že se v naší knihovně v tomto čase setká-
váme s našimi věrnými čtenáři a společně si užíváme předvánoční 
atmosféru. Protentokrát jsme zvolili téma Krkonoše a Podkrkono-
ší. Připomeneme si zdejší autory, přečteme si ukázky z jejich děl 
i s typickým „kerkonošským“ nářečím a přiblížíme si místní zvyky 
a obyčeje vztahující se k blížícím se svátkům i s tipy na lákavé vá-
noční recepty.

středa 17. 12. mARILYn (Překrásné děcko)
Divadlo a hudba:  
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 18. 12. musICA AnTIQuA TRuTnOV
Vánoční koncert  
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 19. 12. PřeDVÁnOČnÍ ODPOLeDne 
s KOnCeRTem JAROsLAVA HuTKY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 - 21:00 hodin

sobota 20. 12.
neděle 21. 12.

KRAKOnOŠKA HRAJe KOLeDY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov 
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin 

čtvrtek 25. 12. H-KVInTeT
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

středa 31. 12. sILVesTROVsKý OHŇOsTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin 

	 VÝSTAVY

do 20. 12. KRAKOnOŠOVÉ 
AneB ČesKÁ KOmIKsOVÁ ŠPIČKA V TRuTnOVě
Souborná výstava mladých kreslířů, ilustrátorů 
a autorů komiksu
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

do 23. 12. JAROsLAVA meLICHAROVÁ: 
KOuZLO mAKROfOTOgRAfIe 
Výstava fotografií 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

do 31. 12. KeLTOVÉ Ve VýCHODnÍCH ČeCHÁCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci se sdružením Boii 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 31. 12. DAVID JeřÁBeK: 
mOTORIsmus - mŮJ ŽIVOTnÍ mOTOR
Autor se sportovní fotografii naplno věnuje od roku 
2002. Vystavované fotografie zachycují převážně 
královnu motoristického sportu, rally. Nicméně k vi-
dění budou také fotografie zachycující různé mo-
menty z autocrossu.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 11. 1. COPAK nÁm AsI nADěLÍ? 
VÁnOČnÍ DÁRKY V PROměnÁCH ČAsu
Vánoční výstava
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 23. 1. mILAn ŠLÉgR: PODmOřsKý sVěT
Výstava fotografií
Více informací: www.galeriedomutisku.cz
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

měsTsKÁ KnIHOVnA TRuTnOV

do 1. 2. VÁCLAV HAVeL A TRuTnOVsKO
Výstava u příležitosti 25. výročí tzv. Sametové re-
voluce
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

4. 12. - 31. 1. PeTR BAmBOuseK: 
PřÍRODnÍ KRÁsY OsTROVA BORneO
Vernisáž 3. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

10. 12. - 6. 1. VLADImÍR KOKOLIA
Vernisáž 9. 12. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

	 PŘIPRAVUJE	SE	NA	LEDEN	2015

sobota 31. 1. RePReZenTAČnÍ PLes  
fIRmY BeRAn JIřÍ s.r.o.
Akce se koná u příležitosti 25 let firmy. Vystoupí 
skupina KATAPULT, k tanci zahraje skupina GENY, 
předtančení - Taneční klub Bene Dance Art Team.
Více informací: www.abberan.cz
Pořadatel: BERAN JIŘÍ s.r.o.
Národní dům ** 18:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: TIC na Krakonošově náměstí, 
Inforecepce UFFO, BERAN JIŘÍ s.r.o. (Libušinka 
468, tel. 604 711 530)
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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.

KRAKOnOŠOVÉ  
AneB ČesKÁ KOmIKsOVÁ ŠPIČKA V TRuTnOVě

Krakonošové je název souborné výstavy kreslířů, ilustrátorů a au-
torů českého komiksu. Jedná se o reprezentativní výběr mladých 
osobností, které se už v českém prostředí etablovaly jako uznávaní 
tvůrci v uvedeném oboru. Všichni vystavující osobitým způsobem 
zpracovali motiv Krakonoše, a tak výstavu protínají nejen malby, 
ale také kresby, komiksy a grafiky s tímto motivem. V duchu gen-
derového vyjádření vytvořila Lela Geislerová nasupenou Krako-
nošku. Celkově Lela vnáší do tohoto uskupení mužů svojí tvorbou 
příjemnou ženskou energii, výstižně glosuje každodenní peripetie 
ženy ve světě plném existenciálních nástrah, a to nejen v jejím dnes 
už legendárním stripu nazvaném Zen žen. V expozici ji skvěle dopl-
ňuje trutnovský rodák Jiří Grus, který vystavil ukázku ze své bohaté 
ilustrátorské tvorby. Máme zde možnost zhlédnout ukázky z prací 
na řadě titulů pro nakladatelství Karolinum (jako jsou Rozmarné 
léto, Myši Natálie Mooshabrové, Klapzubova jedenáctka a mnoho 
dalších) a také ochutnávku z jeho posledního počinu - komiksu, 
který zpracovává trutnovskou dračí legendu. Nepřehlédnutelnou 
součástí výstavy jsou velkoplošné digitální grafiky Adolfa Lachma-
na, který proslul vytvořením známé počítačové hry Machinarium.
Petr Korunka vytvořil speciálně pro výstavu komiks Ztracený po-
klad, jeho expresivní kresebné vyjádření, smysl pro zkratku a hu-
mor mu zajistil pověst vyhledávaného ilustrátora.
Ke stálicím výstav českého komiksu patří Karel Jerie, jehož obrazy 
i krátký komiks na motivy Krakonošovy zahrádky poznáme nejen 
podle nezaměnitelného rukopisu, ale také dle všudypřítomných 
houbiček, jež jsou takřka nepostradatelným činitelem poetiky jeho 
prací.
Rozměrnými plátny, často hyperrealisticky podanými, se zde uvádí 
Jan Jiříček, energickou expresivní malbou a kresbou Tomáš Kuthan 
a přesvědčivým grafickým projevem Marek Rubec. 
Jednotliví autoři tak dovolují divákovi nahlédnout, jakým směrem 
se na větší prostorové a volnější myšlenkové ploše rozvíjí jejich ma-
lířské a kreslířské umění. Jejich možnosti jsou navíc takřka neome-
zené, protože se mohou opřít o stabilní řemeslný základ. Výstava 
potrvá do 20. 12. 

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

PeTR BAmBOuseK:  
PřÍRODnÍ KRÁsY OsTROVA BORneO

Autor se začal intenzivně věnovat fotografii přírody při první cestě 
do tropů v roce 2002. Tehdy strávil měsíc v Kostarice a poprvé pocí-
til mámivé kouzlo tropů. Aktuálně je fotografem na plný úvazek.
Během posledních 10 let navštívil řadu zemí tropické Asie a Ameri-
ky. S oblibou se vrací do zajímavých destinací, a tak opakovaně na-
vštívil Panamu, Belize či Thajsko. V posledních letech se často vra-
cel na tajemný ostrov Borneo, který mu naprosto učaroval. Ve své 
tvorbě se snaží zachytit celou rozmanitost navštívených biotopů 
bez přímé orientace na fotografii ptactva či hmyzu.
V roce 2012 vydal několikahodinové video tutoriály, kterými úspěš-
ně pomáhá začínajícím fotografům s úpravami fotografií v progra-
mech. Jeho snímky můžete vídat v knižních publikacích o přírodě 
a časopisech věnovaných cestování a fotografii (Koktejl, Příroda, 
Lidé a Země, Photo Life aj.). Mnohé z nich pomáhají v osvětové čin-
nosti organizacím, které se věnují ochraně tropické přírody (Lesta-
ri). V roce 2015 chystá vydat rozsáhlou e-knihu o přírodě Bornea. 
Vernisáž proběhne ve středu 3. 12. v 17:00 hodin, výstava ve vý-
stavním prostoru městského úřadu potrvá do 31. 1.

gALeRIe měsTA TRuTnOVAKnIHY V AngLIČTIně

Ve středu 10. 12. bude ve vestibulu knihovny probíhat prodejní 
výstava knih v anglickém jazyce od nakladatelství Usborne. Knihy 
jsou jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé studenty angličtiny. 
Určitě by byly pěkným vánočním dárkem. Přijďte si vybrat.

VÁnOČnÍ LuŠTěnÍ V POBOČCe Hsm

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

ROsTu s KnIHOu V POBOČCe Hsm
pondělí 8. 12. ** 9:00 - 11:00 hodin

Zveme všechny maminky (i tatínky) na mateřské dovolené i s jejich 
dětmi k příjemně strávenému dopoledni. Budou na ně u nás v po-
bočce HSM čekat pěkné knížky i stejně staří kamarádi a zkrátí si 
tím čas čekání na Ježíška. 

PROVOZnÍ DOBA O VÁnOCÍCH

Oddělení pro dospělé a studovna s čítárnou
24. 12. - 28. 12. zavřeno
pondělí 29. 12. 8:00 - 17:00 hodin
úterý 30. 12. 8:00 - 17:00 hodin
31. 12. - 4. 1. zavřeno

Oddělení pro děti
pondělí 22. 12. 8:00 - 14:30 hodin
úterý 23. 12. 8:00 - 14:30 hodin
24. 12. - 28. 12. zavřeno
pondělí 29. 12.  8:00 - 14:30 hodin
úterý 30. 12. 8:00 - 14:30 hodin
31. 12. - 4. 1. zavřeno

Pobočka Hsm
24. 12. - 28. 12. zavřeno
pondělí 29. 12. 12:00 - 17:30 hodin
úterý 30. 12. 9:00 - 11:00 a 12:00 - 17:30 hodin
31. 12. - 4. 1. zavřeno

Všem svým čtenářům přejeme klidné, ničím nerušené vánoční svát-
ky. K vánoční pohodě jistě přispějí i knihy od nás. To je zárukou 
toho, že se budeme potkávat i v následujícím roce, do kterého pře-
jeme všem šťastné vykročení a pevné zdraví.

ÚsPěCHY PeDAgOgŮ  
A ŽÁKŮ VýTVARnÉHO OBORu

Ve dnech 27. 9. - 3. 10. 2014 proběhlo ve Šternberku ústřední kolo 
12. ročníku Národní přehlídky výtvarných oborů základních umě-
leckých škol České republiky OČI DOKOŘÁN 2014.  
V krajském kole této přehlídky byla Zdislava Holomíčková oceně-
na Cenou poroty za celoživotní přínos výtvarné pedagogice a Dita 
Prouzová za citlivou práci s námětem.
V ústředním kole bylo Zdislavě Holomíčkové uděleno Ocenění 
za vynikající práci pedagoga a Cena poroty za výtvarnou řadu 
„Textilní hrátky“. Dita Prouzová se svými žáky získala ocenění 
za výtvarnou řadu „Motýli“.  
Děkuji žákům a jejich učitelkám za reprezentaci Základní umělec-
ké školy Trutnov. 

Mgr. Blanka Matysková  
ředitelka ZUŠ Trutnov

ZÁKLADnÍ uměLeCKÁ ŠKOLA TRuTnOV
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muZeum PODKRKOnOŠÍ V TRuTnOVě

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Upozornění: 24. - 25. 12. a 31. 12. - 1. 1. bude muzeum uzavřeno

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

KeLTOVÉ Ve VýCHODnÍCH ČeCHÁCH

Výstava, připravená ve spolupráci se sdružením Boii, nabízí 
unikátní pohled do života keltského obyvatelstva na území 
východních Čech v době od 5. století před naším letopočtem 
do přelomu letopočtu. Na výstavě jsou prezentovány četné ar-
cheologické nálezy reprezentující vyspělou hmotnou kulturu 
mladší doby železné. K vidění jsou také repliky keltských před-
mětů, oděvů a zbraní, včetně figurín v životní velikosti. Výstava 
potrvá do 31. 12.

COPAK nÁm AsI nADěLÍ? 
VÁnOČnÍ DÁRKY V PROměnÁCH ČAsu

Letošní muzejní vánoční výstava ukazuje, jaké dárky přinášel Je-
žíšek dětem i dospělým v průběhu 20. století. K vidění jsou napří-
klad nejrůznější dřevěné hračky, stavebnice, panenky, ale i prak-
tické dárky, kterými se obdarovávali dospělí. Připomene, jaké 
dárky jsme pod stromečkem mohli nacházet jako malé děti nejen 
my, ale i naši dědečkové a babičky. Výstava potrvá do 11. 1. 

VÁCLAV HAVeL A TRuTnOVsKO

Výstava, uspořádaná u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce, 
připomíná vztah Václava Havla k Trutnovsku. Unikátní fotografie 
B. Holomíčka, A. Formánka, J. Jahody, P. Fialky a dalších přibližují 
Havlův vztah k milované chalupě na Hrádečku i jeho četné návště-
vy Trutnova, včetně legendární návštěvy v lednu 1990, kdy sem 
poprvé přijel jako prezident a promluvil před zcela zaplněným 
Krakonošovým náměstím. Výstava ukazuje i málo známé fotogra-
fie Václava Havla v Muzeu Podkrkonoší na sklonku 60. let, v Ná-
rodním domě v roce 1974 či na svatbě herce Pavla Landovského 
v Mladých Bukách roku 1974. Výstava potrvá do 1. 2.

TRuTnOV Ve sTARýCH fOTOgRAfIÍCH 
4. DÍL - VnITřnÍ měsTO

Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií a starými fo-
tografiemi Vnitřního Města, na kterých názorně ukáže, jak roz-
sáhlou proměnou prošla tato část města za posledních 150 let. 
Pozornost bude věnována např. ulicím Slezská, Bulharská, Far-
ská, Školní, Palackého a samozřejmě Krakonošovu náměstí. Jde 
o čtvrtou část z cyklu věnovaného prezentaci historických foto-
grafií Trutnova. Projekce se uskuteční ve čtvrtek 4. 12. od 17:00 
hodin. Vstup zdarma.

KAm mIZeJÍ PTÁCI nA ZImu?

Každoročně koncem léta a během podzimu naši krajinu opustí 
miliony ptáků. Kam odletí? A proč? Na tyto i jiné otázky odpoví 
vyprávění Ing. Jakuba Šimurdy, DiS., z Krkonošského muzea Sprá-
vy KRNAP ve Vrchlabí o fenoménu ptačího tahu, jednoho z nej-
zajímavějších a dosud málo prozkoumaných jevů v životě ptáků. 
Neváhejte přijmout pozvání na malou exkurzi ptačím zeměpisem. 
Poodhalíme tajemství biologie těchto krásných a zajímavých zví-
řat, nejen těch, které žijí v Krkonoších, ale povíme si i o cizokraj-
ných druzích se zajímavou životní strategií, jakým je například ry-
bák dlouhoocasý, který každoročně migruje desetitisíce kilometrů 
mezi Arktidou a Antarktidou. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 
11. 12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PřeDVÁnOČnÍ ODPOLeDne  
s KOnCeRTem JAROsLAVA HuTKY

Již tradiční předvánoční odpoledne proběhne letos v pátek 19. 12. 
od 17:00 do 21:00 hodin. Těšit se můžete na hudební vystoupení 
žáků ZUŠ v Trutnově z pěvecké třídy pod vedením Yanky Stránské 
či na prezentaci nových publikací muzea. Vyvrcholením odpoledne 
bude vánoční koncert známého písničkáře Jaroslava Hutky. Vstup 
zdarma.

Pořadatel: Regio Musici za podpory města Trutnov
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti, studenti a důchodci 50 Kč

Vážení příznivci krásné hudby, jako již tradičně si vás dovolujeme 
pozvat na tento festival plný krásné předvánoční a vánoční hudby. 
Ve spojení s akustikou a uměním sochařů, malířů a řezbářů, kteří 
vyzdobili náš kostel v 18. a 19. století, se opět bude jednat o neo-
byčejný zážitek, který si rozhodně nenechte ujít. Proto se pojďme 
společně zastavit a nabídnout svá srdce uzdravujícímu pramenu 
hudby a užijme si ho v plné míře.

neděle 7. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 16:00 hodin
COLOuRs Of gTu, řídí Vojtěch Kábrt
Od září 2012 funguje při Gymnáziu Trutnov jeho školní pěvecký 
sbor. Jedná se o sbor smíšený, který zpívá zpravidla čtyřhlasé sklad-
by (SATB), a to od dob renesance až po současnou tvorbu. Nevyhý-
bá se ani českým lidovkám a samozřejmě nemohou chybět africké 
spirituály. Sbor se již dvakrát zúčastnil přehlídky gymnaziálních 
sborů z Čech v Praze ve Valdštejnském paláci, kde zanechal vel-
mi dobrý dojem. Sbor tvoří výhradně studenti Gymnázia Trutnov, 
příp. absolventi této školy. Sbormistrem je Vojtěch Kábrt, který 
na gymnáziu vyučuje hudební výchovu a dějepis.

neděle 14. 12. ** Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin
Komorní smíšený pěvecký sbor KRKOnOŠsKÉ COLLegIum musI-
Cum, řídí Vít Mišoň, a soubor viol da gamba COnsORTus f:A:g:V:s, 
řídí Ladislav Horký
Adam Václav michna z Otradovic: mIssA QuARTA
Consortus F:A:G:V:S, který působí při ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři, 
spojí svoje síly se známým souborem Krkonošské Collegium Musi-
cum a pokusí se pomocí dobových nástrojů navodit adventní at-
mosféru doby barokního skladatele A. V. Michny z Otradovic. Za-
zní jeho Missa IV pro sbor a soprán sólo a další adventní písně raně 
barokních a renesančních autorů, např. Kryštofa Haranta z Polžic 
a Bezdružic. Tematickým pojítkem je postava Ježíšovy matky Pan-
ny Marie. 

sobota 20. 12. ** Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin
COnsORTIO meLCeLII, řídí Kamil Remeš
marc Antoine Charpentier: mIssA AssumPTA
Consortio Melcelii je společenství muzikantů - zpěváků a instru-
mentalistů - z královéhradeckého regionu, kteří se sešli, aby spo-
lečně zrealizovali skladby z pera dávno zapomenutého barokního 
skladatele Jiřího Melcelia. V letošním roce soubor připravil k no-
vodobé české premiéře Missu Assumptu francouzského barokního 
autora Marca Antoina Charpentiera a několik dalších jeho sólových 
mariánských motet. Instrumentalisté používají dobové nástroje, 
např. barokní housle či flétny, violy da gamba, violon a varhanní 
pozitiv.

pátek 26. 12. ** Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin
TRADIČnÍ sVATOŠTěPÁnsKý KOnCeRT 
Účinkují: Vít Rafael Matyska - trubka, Radomír Matyska - soprán-
saxofon, Anežka Johanka Mišoňová - soprán, Martin Matyska - 
varhany

TRuTnOVsKý ADVenT 2014
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DeCHOVKA
Divadelní delikatesy: Divadlo VOsTO5

Lidé se mění, dechovka zůstává! Stalo se roku 1923. Stalo se roku 
1945. Stalo se včera. Děje se pořád. Dokument o historii, který je 
víc než jen dokumentem o nás. Když se rozdírají staré rány, když se 
hledají viníci, je potřeba vykopat a spočítat kosti. Viděli jste už ně-
kdy slavnostní otevření sokolovny? Chcete vědět, jak by vám bylo 
na tancovačce po druhé světové válce? A přejete svým nepřátelům 
pomník? Přijďte to zažít. DECHOVKA je příběh jednoho malého 
městečka, kde se zdánlivě zastavil čas. Jedna hospoda, jedna udá-
lost a lidé, kteří by rádi zapomněli. Ale ono to bohužel nejde. Obě-
ti dostihly své vrahy, které ovšem nikdo nezná. Anebo se někdo 
přece jenom najde?
DECHOVKA původně vznikla jako jednorázový projekt s omeze-
ným množstvím uvedení - obrovský divácký zájem si však vyžádal 
další reprízy. V inscenaci o třech obrazech vystupují kromě čle-
nů VOSTO5 také jejich spolupracovníci, herci i neherci z různých 
uskupení, tanečníci a muzikanti. Dvacítka lidí několika generací 
promění prostor, ve kterém se DECHOVKA odehrává, v autentické 
místo vesnických zábav i traumat. Je to vlastně politické divadlo, 
ale hlavně se jedná o nebývale akční, poutavou, zábavnou, místy 
rozjuchanou a rozevlátou podívanou.
Režie: Jiří Havelka. Hrají: Ján Sedal, Tomina Jeřábek, Ondřej Cihlář, 
Petr Prokop, Daniela Voráčková, Philipp Schenker, Halka Třešňáko-
vá, Marta Ljubková, David Dvořák, Ondřej Bauer, Marie Ludvíková, 
Jan Kalina, Jiří Altman, Monika Načeva, Jana Altmanová, Dora Sul-
ženko Hoštová, Lucie Plachá, Karolína Gilová, Radim Klásek, Voj-
těch Fülep/Radim Peška, Matěj Halaš, Mikoláš Nop, Pavel Herzog, 
Martin Líska, Evžen Zdráhal, Jan Pospíšil.
úterý 9. 12. ** Národní dům ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 345 Kč ** 
předprodej vstupenek od 3. 11. 

mARILYn (PřeKRÁsnÉ DěCKO)
Divadlo a hudba: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Kamila Sedlárová v titulní roli nového muzikálu režiséra a autora 
libreta Radka Balaše a hudebníka Ondřeje Brouska. Životní příběh 
Normy Jean, proslulé jako Marilyn Monroe, v podobě muzikálové 
podívané s náročnými pěveckými party, skvělými songy a dopro-
vodnou živou kapelou. Na jevišti uvidíte kromě slavné divy také 
plejádu osobností, které zásadním způsobem prošly hereččiným 
životem, její tři manžely, matku, přítelkyně, velkého učitele, reži-
séry i herecké kolegy. Cesta do duše Marilyn Monroe tam i zpátky 
v hereckém a pěveckém podání souboru Klicperova divadla.
Kdo byla Marilyn Monroe? Chudá dívka, které padla Amerika 
k nohám? Rozechvělé ptáče uvězněné v těle sexbomby? Labilní 
bytost zmítající se v depresích a nejistotách? Nesnesitelná a ne-
spolehlivá kolegyně? Přírodní filmový úkaz? Herečka toužící za-
hrát si Grušeňku v Bratrech Karamazových, ale také dívka, která 
od dětství toužila projít se nahá při bohoslužbě v kostele? Idol 
útočící výbušnou sexualitou a vyvolávající potřebu ochrany? Sen 
tisíců mužů a terč nenávisti stejného počtu žen? Lákavá barevná 
nálepka a reklama na sex? Ambiciózní umělkyně toužící po vel-
kých dramatických rolích, která pak šokuje Hollywood „nejtenčími 
šaty na světě“?
Režie: Radek Balaš. Hrají: Kamila Sedlárová, František Staněk, 
Jan Sklenář, Tomáš Lněnička, Hynek Pech, Jan Vápeník, Martina 
Nováková, Isabela Smečková, Marta Zaoralová, Natálie Holíková, 
Anežka Polehlová/Vilma Dršatová. Doprovodná kapela: bicí - Ro-
man Vrána/Libor Friedl, kontrabas, basová kytara - Dan Vlček/Petr 
Dlabola, klavír - Pavel Horák/Radek Škeřík, klávesy - Petr Kuhn/
Pavel Horák, trubka - Radek Círman/Aleš Mencák, saxofon, klari-
net - Milan Boháč/David Marišler, trombón - Vlado Bezuch/Lenka 
Barvínková.
středa 17. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč 
** předprodej vstupenek od 3. 11. 

eVA TROPÍ HLOuPOsTI
Činoherní divadlo A: Divadlo na fidlovačce, Praha

Komedii podle románu Fan Vavřincové napsali Pavel Šimák a Petr 
Vydra. Divadlo Na Fidlovačce chce touto inscenací připomenout 
skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy 
komedie, jejím stěžejním dílem.
Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, sla-
vil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný 
film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeň-
kou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání.
Režie: Pavel Šimák. Hrají: Marie Doležalová, Denny Ratajský, Lud-
mila Molínová, Aneta Krejčíková, Pavel Nečas, Martina Randová, 
Daniel Rous, Zdeněk Maryška, Lukáš Rous, David Hák.
pondělí 15. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 360, 330, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 11.

ŽeLARY
Činoherní divadlo B: městská divadla pražská - Divadlo Rokoko

Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let. Vá-
lečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka 
z brněnské nemocnice, se ocitá v nebezpečí života, stejně jako 
všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské 
vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění války zatím ne-
dolehlo. Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty 
a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na po-
čátku vypadalo jako ztráta identity, se mění v nalezení svého 
pravého já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných 
horalů - kořenářky Lucky, kovářského pomocníka Jozy, místního 
doktora, který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho 
nalezne, Ženi, která žije v jeho blízkosti den za dnem, a mnoha 
dalších. 
Nepatetický patos, nehrdinští hrdinové a především neopakova-
telná poetika, kterou jako zázrak z čistého nebe vnesla do čes-
ké literatury zcela jedinečná spisovatelka Květa Legátová, to je 
východisko k jevištní podobě dvou mimořádných českých knih 
uváděných pod společným názvem Želary.
Režie: Pavel Khek. Hrají: Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, Jitka 
Smutná, Oldřich Vízner, Veronika Janků, Viktor Dvořák, Jaromír 
Nosek, Lukáš Jurek, Diana Šoltýsová, Ivan Koreček, Tomáš No-
votný, Veronika Koudelková, Matyáš Valenta, Eliška Slámová/
Antonie Bystroňová.
úterý 16. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 3. 11.

TAneČnÍ KuRZ PRO mAnŽeLsKÉ PÁRY  
A TAneČnÍ DVOJICe

O taneční kurzy, které pořádáme pod vedením manželů Pozna-
rových, je stále zájem. Řada párů se tanečního kurzu opakovaně 
účastní - patří tedy mezi pokročilé. Přihlašují se však i páry zcela 
nové - začátečníci.
Další kurz se bude v Národním domě konat v únoru a březnu vždy 
v pátek večer. V tuto chvíli však nevíme, o který kurz bude největší 
zájem - zda o kurz pro začátečníky, nebo pro mírně pokročilé, či 
pro více pokročilé.
Máte-li o kurz zájem, můžete se přihlásit do 15. 1. 2015 na adre-
se: rygrova@uffo.cz. Do e-mailu uveďte: jméno, svou e-mailovou 
adresu, telefon a především, o který kurz máte zájem - o kurz 
pro začátečníky, mírně pokročilé či pokročilé. Po 15. lednu 
Vás pak podle přihlášek vyrozumíme, který kurz se uskuteční. 
Do 30. 1. budete mít možnost uhradit kurzovné 1.200 Kč za ta-
neční pár, 1.  ekce bude 6. února, další lekce 13., 20. a 27. února, 
6. a 13. března. Závěrečný věneček bude (dle počtu účastníků) 
13. nebo 27. března. 
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Benjaming‘s Clan

musICA AnTIQuA TRuTnOV

Tradiční VÁNOČNÍ KONCERT i letos připravil komorní smyčcový 
soubor MUSICA ANTIQUA TRUTNOV.
Sólistkou je Kateřina Killarová (zpěv). Hosté: Matěj Kraus, žák ZUŠ 
Trutnov (klarinet), Irena Janigová (flétna), Jaroslav Rejdák (trub-
ka), Tomáš Taláb, žák ZUŠ Trutnov (klavír), část smíšeného pěvecké-
ho sboru CHOREA CORCONTICA. Soubor řídí Michaela Fiedlerová 
a Tomáš Korbel.
V programu zazní díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, D. A. F. Milčinské-
ho, L. Cohena a T. Korbela.
čtvrtek 18. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 11.

H-KVInTeT

Ve sváteční podvečer srdečně zveme do Uffa všechny příznivce 
trutnovského souboru H-KVINTET, který připravil svůj tradiční 
VÁNOČNÍ KONCERT. V programu zazní vánoční koledy ve swin-
gové úpravě Jana Haase a další swingové melodie.
Účinkují: H-KVInTeT (Trutnov) - Jana Adamová, Mirka Bermanno-
vá, Pavel Traspe, Jana Traspeová, Alena Šejblová. sWIng seXTeT 
(Náchod) - Emerich Drtina (trubka), Antonín Doležal (saxofon), 
Milan Felgr (klávesy), Pavel Tham (bicí), Petr Drašnar (klarinet), 
Tomáš Katschner (basová kytara), Zdeněk Beran (trombon). Hos-
té (zpěv) - Tereza Sauerová, Adéla Brožková, Matěj Břeň, Štěpán 
Mareš.
čtvrtek 25. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** před-
prodej vstupenek od 3. 11.

VLADImÍR KOKOLIA

Kokoliovy umělecké aktivity jsou velice rozsáhlé. Není jen mezi-
národně respektovaným malířem, grafikem a kreslířem, ale zá-
roveň také pedagogem AVU, pravidelným blogerem, básníkem 
i textařem. V letech 1984 - 1997 působil jako zpěvák brněnské 
skupiny E, patřící svého času ke špičce české alternativní a un-
dergroundové hudby. Díky dispozicím Uffa můžeme představit 
Vladimíra Kokoliu v celém jeho uměleckém, hudebním i vědec-
kém rozsahu.
Takže obrazy nemohou hovořit samy za sebe? „To je věčná 
otázka. Kdyby mluvily „samy za sebe“, byla by to čistá mysti-
ka. Na kterou mimochodem věřím - říkám tomu „jení“. Všichni 
zároveň víme, že pravým médiem obrazu je kontext, veškerý 
smysl přichází od kontextu. Nedá se mu uniknout, ale zdá se, 
že některá díla k němu mají alespoň mírnou odolnost a jiná 
naopak riskantně sázejí skoro výhradně na něj. Prostě je v tom 
různost, něco za něco, každý extrém získává i tratí svoje,“ říká 
autor.
Dokument Pavla Jiráska s názvem Kdokolia, který uvedeme 
na hlavním sále Uffa, ukazuje ryzí Kokoliovu tvář jako malíře 
a neobyčejného člověka. Název Kdokolia, odkazující k otázce 
„Kdo je Kokolia?“, vyjadřuje ve zkratce pátrání po poselství, kte-
ré nám tato zdánlivě komplikovaná, přitom zároveň jednolitá 
osobnost přináší nejen prostřednictvím svých děl. 
Vernisáž se koná v úterý 9. 12. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultu-
ry ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
10. 12. - 6. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 10. - 23. 12. pondělí - 
sobota 9:00 - 18:00 hodin, 24. - 28. 12. zavřeno, 29. a 30. 12. 9:00 
- 16:30 hodin, 31. 12. a 1. 1. zavřeno, 2. - 6. 1. pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

fOTOgRAfIe BeZ HRAnIC:  
VODA, Země, VZDuCH

5. ročník cestopisných komponovaných pořadů trutnovského fo-
tografa Ctibora Košťála. Letošní téma Vás přesvědčí o tom, že fo-
tografie skutečně nezná hranic. A to nejen těch geografických.
CTIBOR KOŠŤÁL zavzpomíná na své zahraniční cesty za posled-
ních třicet let. Ve zkratce představí své nejlepší snímky ze čtyř 
navštívených kontinentů. Podotýká k tomu: „Ze vzpomínek se 
sice nedá žít. Vzpomínat je ale tak opojné ...“ 
Součástí večera bude i promítnutí fotografií přizvaných hostů. 
Pozvání přijali dobrodruzi a fotografové LIBOR JenKA z Poli-
ce nad Metují a TOmÁŠ KOTOuČ z Jindřichova Hradce. Ti Vám 
představí svět viděný nejen ze vzduchu, ale i svět pod hladinou 
moří a oceánů.
Liborovou životní vášní je létání. Přes létání na větroni a padáko-
vých kluzácích skončil u motorového paraglidingu. Sám k tomu 
říká: „Volného času jsem měl stále méně, a tak mi na zádech 
přibyl motor. Nemusel jsem hledat kopec, stačilo na louce na-
startovat a letět. Absolutní svoboda. No, a když už jsem konečně 
zvládnul většinu záludností tohoto sportu, začal jsem do vzdu-
chu brát i fotoaparát a fotit.“
Tomášovým životním médiem je posledních dvacet let pro změnu 
voda. Za dosud nedotčeným podmořským světem cestuje po ce-
lém světě. Galapágy, Západní Papua, Šalamounovy ostrovy, Fran-
couzská Polynésie, Azory, Bahamy, to je jen částečný výčet jím 
nejčastěji navštěvovaných destinací. A proč to dělá? „Za léta po-
tápění v různých světových mořích jsme se přesvědčili, že zdravá 
moře a jejich úžasní obyvatelé mohou lidem přinášet obrovský 
pocit radosti z nečekaných setkání, zároveň nás nutí k zamyšlení 
nad smyslem života, nad šíří pohledu na naši existenci, moře je 
zkrátka barevné leporelo, filosofická studie i dobrodružná kov-
bojka.“
V předsálí bude k vidění společná výstava fotografií a předsta-
ven Košťálův nový nástěnný krkonošský kalendář.
„Přijďte poznávat, pokochat se a pobavit. Těšíme se na Vás,“ zve 
za všechny tři zúčastněné Ctibor Košťál. 
pondělí 8. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** před-
prodej vstupenek od 3. 11. 

12. 1. ARgenTInA - CHILe
 Cestopisný večer Libora Turka
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 12.

15. 1. PAVeL WOnKA se ZAVAZuJe
 Promítání filmu a beseda s jeho režisérkou Libuší Ru-

dinskou
 Předprodej vstupenek od 15. 12.

18. 1. O PeJsKOVI A KOČIČCe
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové
 Představení pro děti od 3 let
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 12.

25. 1. HAPPY BOnes
 Rodinné UFFOkousky: Teatro Matita 
 Divadlo jednoho herce (vynikající Matija Solce ze Slo-

vinska) pro starší děti i dospělé
 Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 12.

26. 1. sRÍ LAnKA
 Cestopisný večer Radky Tkáčikové
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 12.

Z nABÍDKY POřADŮ nA LeDen 2015
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RODInnÉ uffOKOusKY

VÁnOČnÍ PřÍBěH  
Divadlo Já to jsem
Představení pro děti od 3 let, ve kterém neuvidíte ani dědu Mráze, 
ani Santa Clause se sobím spřežením, ale víceméně tradiční zpraco-
vání Kristova narození, a to především podle Lukášova evangelia. 
Určitě ale uvidíte tři krále, pastýře, anděly, Alžbětu a Zachariáše 
a konečně Marii, Josefa a Ježíška, kterému během celého před-
stavení budou Víťa Marčík junior a Adam Berger hrát nejrůznější 
koledy.
Scénář a režie: Víťa Marčík ml. Hrají: Adam Berger, Víťa Marčík 
ml.
neděle 7. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 3. 11.

mALÉ ADVenTnÍ TRHY

Tradiční se tkání s řemeslem a dobrými nápady představí tvorbu 
řemeslníků, kteří se budou stří dat v prostorách sálu - obsazení se 
bude každý den poněkud měnit. 
Budete mít možnost vybrat si např. z keramiky užitkové i dekora-
tivní, textilních doplňků batikovaných i malovaných, krajky, pe-
digu, bižuterie, šperků i kamenů, vyšívaných ubru sů a ubrousků, 
výrobků ze skla, drátování, vánočních ozdob. K zakoupení budou 
čaje, čokoláda, víno, džemy, pečivo, sirupy, medovina, výrobky 
z rakytníku, koření, holandské sýry. Nebudou chybět ani dřevěné 
hračky, svíčky, přírodní mýdla, aranže z přírodnin, figurky z kuku-
řičného šustí, patchwork. 
Budeme rádi, přijmete-li pozvání a využijete Malé adventní trhy 
pro svoji in spiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která doplní 
letošní sváteční náladu Vašeho domova.
čtvrtek 11. 12. - sobota 13. 12. ** UFFO ** otevřeno 9:00 - 18:00 
hodin ** bez vstupného

Malé adventní trhy obohatí v pátek 12. 12. program nazvaný AD-
VENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ. Před Uffem zahraje od 15:00 hodin Kra-
konoška.  

ZměnY PROVOZnÍ DOBY

VýLePOVÁ sLuŽBA
Plakáty spolu s objednávkou výlepu přijímá Inforecepce UFFO vždy 
ve svých provozních hodinách (viz dále), a to nejpozději do pracov-
ního dne, který předchází termínu výlepu.
Termíny výlepu v prosinci: pondělí 1., 8., 15., 22. a 29. (výjimečně - 
dle kapacity plakátovacích ploch - čtvrtky 4., 11., 18.). 
První termín výlepu v novém roce bude pondělí 5. 1.  

PŮJČOVnA KOsTýmŮ
Otevřeno každé pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 ho-
din. Na přelomu roku bude půjčovna zavřena. Posledním provoz-
ním dnem v tomto roce bude čtvrtek 18. 12., prvním provozním 
dnem v novém roce bude pondělí 5. 1. 
Půjčovna sídlí v Uffu - vstup bočním vchodem.

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

mIKuLÁŠOVInY

Tradiční a velmi oblíbená akce pro děti, které se setkají nejen s Mi-
kulášem, ale i s krásnými a milými anděly a strašidelnými čerty. Děti 
se mohou těšit také na Divadlo Mazec a představení Blue Gigi. 
Hlavní prioritou Divadla Mazec je potěšit, něco nevšedního divá-
kům předat, představit a hlavně je pobavit. Rozradostnit nejen děti, 
ale i jejich dospělý doprovod, aby jim v paměti zůstala vzpomínka 
na představení, které bylo „fakt mazec“.
pátek 5. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč a poukaz 
na dárek 25 Kč, ostatní 80 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 11.

DALŠÍ DÁRKY Z uffA

V minulé Kulturní nabídce Radničních listů jsme Vám nabídli pořady, 
které se uskuteční v prosinci a vstupenky na ně by mohly být vánoč-
ním dárkem (předprodej od 3. 11.). Tentokrát přicházíme s nabíd-
kou pořadů, které se uskuteční v lednu či únoru a vstupenky na ně 
by také mohly být zajímavým a vítaným vánočním dárkem pro Vaše 
blízké. Zde je tedy tato nabídka dalších titulů, předprodej vstupe-
nek na ně bude zahájen 1. prosince:

CRY BABY CRY
pondělí 12. 1. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 345, 315, 285 Kč
Autorská inscenace hereckého kolektivu Švandova divadla Na Smí-
chově v Praze. V režii Martiny Krátké hrají Klára Cibulková, Kristýna 
Frejová, Petra Hřebíčková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Blanka Popko-
vá, Michal Dlouhý/Jaroslav Šmíd.

sHeLDOn A JeHO mATKA PAnÍ LeVInOVÁ
čtvrtek 22. 1. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 345, 315, 285 Kč
Stand-up crazy komedie Divadla v Řeznické, Praha. V režii Viktora 
Polesného hrají Naďa Konvalinková a Jan Zadražil. O matce a syno-
vi, kteří k tomu, aby byli dokonale šťastni, nebudou od sebe nikdy 
dostatečně daleko.

ZAKÁZAnÉ uVOLněnÍ 
středa 28. 1. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 345, 315, 285 Kč
Hořká komedie Petra Kolečka v režii Daniela Špinara. Dobře záso-
bený bar, jukebox plný songů a ženich nejde a nejde ... Jak tohle 
dopadne? Hrají Zuzana Stavná, Hana Vagnerová a Tereza Hofová.

CesTY IVO ŠmOLDAse 
pondělí 2. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 260, 240 Kč
Večer na různá témata s dvěma chytrými a vtipnými pány - Ivo Šmol-
dasem a jeho hostem Radimem Uzlem.

ROmeO A JuLIe 
úterý 3. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 345, 315, 285 Kč   
Legendární tragický příběh veronských milenců ve svérázné adapta-
ci. Podle W. Shakespeara napsal David Drábek, hrají herci Klicperova 
divadla Hradec Králové.

PAnDORA 88  
čtvrtek 5. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné: 1. 12. - 1. 1. 310, 
280, 250 Kč, od 2. 1. 400, 370, 340 Kč   
Dva muži uvízlí v krabici o velikosti výtahu nacházejí neobvyklé 
a nezapomenutelné způsoby jak se vyrovnat s uvězněním. Nádher-
ně vynalézavé a příjemné pohybové divadelní představení umělců 
ze SRN (Wolfgang Hoffmann a Sven Till) o blízkosti, přátelství a ne-
omezené svobodě naší představivosti.

ZLATÁ ŠeDesÁTÁ aneb z Deníku Pavla Juráčka
středa 11. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 345, 315, 285 Kč 
Původní inscenace zpracovávající deníkové zápisky osobnosti naší 
kinematografie. Divadlo Na zábradlí, Praha. V režii Jana Mikuláška 
hrají Marie Spurná/Gabriela Mikulková, Petra Bučková, Jan Hájek, 
Jiří Vyorálek, Josef Polášek.
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prosinec 2014

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

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PřeDPRODeJ VsTuPeneK
8:00 - 19:30 (po - so) Inforecepce UFFO
24. - 28. 12. zavřeno, 29. a 30. 12. 9:00 - 16:30 hodin,  
31. 12. a 1. 1. zavřeno
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

1. pondělí
2. úterý
19:00 hodin

ZmIZenÍ eLeAnOR RIgBYOVÉ: On
Americké drama. Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. Sub-
jektivní prožívání lásky, emocí a vyrovnávání se s osobní tragédií.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 89 minut ** vstupné 110 Kč,  
v případě zakoupení vstupenky na oba filmy 80 Kč

2. úterý
16:30 hodin
3. středa
19:00 hodin

JessABeLLe: V TVÁřI DÉmOnA
Americký horor. Jessabelle se po nehodě odstěhuje do domu svého 
otce a záhy zjistí, že je obýván i nějakou jinou bytostí.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

3. středa
10:00 hodin

ZA KAmARÁDY Z TeLeVIZe 8
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

4. čtvrtek
19:00 hodin

PAVeL WOnKA se ZAVAZuJe                    ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Český dokumentární film. Normalizační příběh Libuše Rudinské 
a Michala Janouška o vysoké hře se špatným koncem.
Do 12 let nevhodné ** 73 minut ** vstupné 90 Kč

5. pátek
6. sobota
16:30 hodin

mAgICKÉ sTřÍBRO: HLeDÁnÍ KOuZeLnÉHO ROHu (2D)
norský pohádkový příběh. I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 90 Kč

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

nÁVRAT BLBýHO A BLBěJŠÍHO
Americká komedie. Jim Carrey a Jeff Daniels se vracejí ke svým legen-
dárním rolím v pokračování kasovního trháku.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 140 Kč

7. neděle
16:30 hodin

mAgICKÉ sTřÍBRO: HLeDÁnÍ KOuZeLnÉHO ROHu (3D)
norský pohádkový příběh.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 140 Kč

8. pondělí
9. úterý
19:00 hodin

ZmIZenÍ eLeAnOR RIgBYOVÉ: OnA
Americké drama. Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. Sub-
jektivní prožívání lásky, emocí a vyrovnávání se s osobní tragédií.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč, 
v případě zakoupení vstupenky na oba filmy 80 Kč

9. úterý
16:30 hodin
10. středa
19:00 hodin

HungeR gAmes: sÍLA VZDORu (1. část)
Americké akční sci-fi. Ačkoli Katniss Everdeenová jakžtakž vyvázla 
z Her čtvrtého století se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v bez-
pečí, její starosti ještě neskončily.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 125 minut ** vstupné 110 Kč

11. čtvrtek
19:00 hodin

HLeDÁnÍ VIVIAn mAIeR                            ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Americký dokumentární film. Záhadná osobnost fotografky a mimo-
řádná síla a lidskost jejího díla nabízí strhující zážitek, o který byste 
neměli přijít.
Mládeži přístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 80 Kč

12. pátek
(dabing)
13. sobota 
(titulky)
16:30 hodin 

HOBIT: BITVA PěTI ARmÁD (2D)
Americko-novozélandské dobrodružné fantasy. Epický závěr dob-
rodružství Bilba Pytlíka, Thorina Pavézy a jeho trpaslíků - famózní 
podívaná režiséra P. Jacksona.
Mládeži přístupno ** vstupné 120 Kč

12. pátek
13. sobota 
14. neděle
19:00 hodin

OuIJA
Americký horor. Debbie nerespektovala základní pravidlo hry OUIJA, 
a tak se přesvědčila, že v domě s temnou minulostí není nic snazšího 
než vyvolávat duchy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

14. neděle
16:30 hodin 

HOBIT: BITVA PěTI ARmÁD (3D)
Americko-novozélandské dobrodružné fantasy.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 150 Kč 

15. pondělí
16. úterý
19:00 hodin

geT On uP: PřÍBěH JAmese BROWnA
Americké drama. O životě zpěváka a hudebního skladatele, který 
měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 139 minut ** vstupné 110 Kč

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

ŠÉfOVÉ nA ZABITÍ
Americká komedie. Pokračování úspěšného filmu, ve kterém hrdino-
vé začnou podnikat na vlastní pěst. Stanou se ale obětí podvodníka 
a situaci řeší netradičně.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 100 Kč

17. středa
10:00 hodin

POHÁDKY POD sTROmeČeK
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

18. čtvrtek
19:00 hodin

ODBORný DOHLeD                                   ART	film	-	pro	náročnější	diváky 
nAD VýCHODem sLunCe     
Český film. Tři bývalí vězni se rozhodnou vzít zákon do vlastních ru-
kou, aby zjistili, že pro pomstu nemají vlohy.
Do 12 let nevhodné ** 70 minut ** vstupné 90 Kč

19. pátek
21. neděle
16:30 hodin
20. sobota
18:00 hodin

nOC V muZeu: TAJemsTVÍ HROBKY
Americko-britská akční komedie. Třetí setkání s hlídačem Larrym, 
který tentokrát bude mít problémy s dalšími oživlými exponáty, pře-
devším s mnohohlavým hadem nebo obřími lvy z podstavců.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 89 minut ** vstupné 120 Kč

19. pátek
21. neděle
19:00 hodin

seX V PAřÍŽI
francouzský film. Komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně 
o tom, koho a co ženy chtějí ...
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 100 Kč

20. sobota
14:45 hodin

RYBOVA ČesKÁ mŠe VÁnOČnÍ
Přímý přenos koncertu České filharmonie. Diriguje Jiří Bělohlávek.
Mládeži přístupno ** 138 minut ** vstupné 250 Kč

22. pondělí
16:30 hodin

TuČŇÁCI Z mADAgAsKARu (2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Repríza úspěšného filmu pro 
malé i velké diváky.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 120 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

22. pondělí
23. úterý
19:00 hodin

POHÁDKÁř
České moderní lovestory. Repríza filmu natočeného podle knihy 
Báry Nesvadbové.
Mládeži nepřístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

23. úterý
16:30 hodin

TuČŇÁCI Z mADAgAsKARu (3D)
Americká animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč

24. středa ŠTěDRý Den - kino Vesmír nepromítá

25. čtvrtek
19:00 hodin 

mODeLKY s. r. o.
Česká komedie. Neustálý boj bývalých kamarádek, dnes nesmiřitel-
ných rivalek, ikon českého módního světa. Kolotoč bláznivých situací 
a komických scén.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

26. pátek
27. sobota
16:30 hodin

sněHOVÁ KRÁLOVnA (2D)
Ruská animovaná pohádka. Natočeno podle knihy H. Ch. Ander-
sena.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 80 minut ** vstupné 110 Kč

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

HODInOVý mAnŽeL
Česká komedie. Hráči vodního póla se po prohraném zápase ocitnou 
na dně. Zkusí tedy provozovat novou živnost - opravují domácnosti 
rozličným dámám. Jak se však ukáže, nejen domácnosti ...
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

28. neděle
16:30 hodin

sněHOVÁ KRÁLOVnA (3D)
Ruská animovaná pohádka.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 80 minut ** vstupné 130 Kč

29. pondělí
19:00 hodin 

eXODus: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ (2D)
Britsko-americko-španělský historický film. Vyrostli jako bratři, ale 
stali se z nich nepřátelé na život a na smrt - egyptský faraon Ramses 
a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 142 minut ** vstupné 120 Kč

30. úterý
19:00 hodin

eXODus: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ (3D)
Britsko-americko-španělský historický film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 142 minut **  
vstupné 150 Kč

31. středa sILVesTR - kino Vesmír nepromítá


