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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LEDnu 2015
pondělí 5. 1. KLUB POVÍDÁLCI

Akce pro maminky a jejich ratolesti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

čtvrtek 8. 1. AUtOrsKé čtenÍ AntOnÍnA šLeCHtY  
Z KnIHY seDm PÁDů smrtI
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pondělí 12. 1. AKADemIe tŘetÍHO VĚKU
Ing. Ctibor Košťál: Toskánsko
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 12. 1. ArGentInA - CHILe
Cestopisný večer Libora Turka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

pondělí 12. 1. CrY BABY CrY
Činoherní divadlo B:  
Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 14. 1. POsLeDnÍ trIK GeOrGese méLIése
Představení pro 6. - 9. třídy ZŠ a SŠ:  
Divadlo Drak Hradec Králové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

čtvrtek 15. 1. žIVOt V trUtnOVĚ ZA PrVnÍ sVĚtOVé VÁLKY
Přednáší Mgr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 15. 1. PAVeL WOnKA se ZAVAZUJe
Promítání filmu a beseda s jeho režisérkou Libuší 
Rudinskou
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 18. 1. O PeJsKOVI A KOčIčCe
Rodinné UFFOkousky:  
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 19. 1. 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 19. 1.
úterý 20. 1.

mALOstrAnsKÁ ZImnÍ POHÁDKA
Představení pro MŠ a 1. třídy ZŠ:  
Divadlo Matěje Kopeckého, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 21. 1. VrAžDA seXem
Představení Ďyvadla Neklid Trutnov
Pořadatel: Ďyvadlo Neklid Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 22. 1. KLUB DrÁčeK 
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 - 17:30 hodin

čtvrtek 22. 1. sHeLDOn A JeHO mAtKA PAnÍ LeVInOVÁ
Divadlo a hudba: Divadlo v Řeznické, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 25. 1. HAPPY BOnes
Rodinné UFFOkousky: Teatro Matita 
Divadlo jednoho herce (vynikající Matija Solce ze 
Slovinska) pro starší děti i dospělé
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 26. 1. AKADemIe tŘetÍHO VĚKU
PhDr. Petr Just, Ph. D.: Přechody k demokracii 
v roce 1989 - Československo ve středoevropském 
srovnání
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 26. 1. srÍ LAnKA
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 27. 1. LOžnICe PODLe FenG sHUI
Přednáší Ing. Monika Gavulová
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 28. 1. ZAKÁZAné UVOLnĚnÍ
Činoherní divadlo A: A Studio Rubín, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 29. 1. PUtOVÁnÍ PO POHOŘÍCH PAmÍr, HInDúKúš  
A KArÁKórAm
Přednáší Mgr. Libor Dušek 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 31. 1. 3. sPOLečensKÝ PLes Zš KPt. JArOše trUtnOV - 
Bene DAnCe Art teAmU - sKBU trUtnOV
Program: hudební skupina Allegro Jičín, taneč-
ní vystoupení BDAT, ukázky bojových umění. 
Večerem provázejí BcA. Libor Kasík a Mgr. Radka 
Machková. 
UFFO ** otevření sálu 19:00 hodin ** zahájení 
20:00 hodin ** vstupné 250 Kč ** předprodej 
vstupenek: kancelář ZŠ kpt. Jaroše, SKBU, BDAT 
a TIC na Krakonošově náměstí
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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)

	 VÝSTAVY

do 6. 1. VLADImÍr KOKOLIA: BItVA
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 11. 1. COPAK nÁm AsI nADĚLÍ? 
VÁnOčnÍ DÁrKY V PrOmĚnÁCH čAsU
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)

do 31. 1. KeLtOVé Ve VÝCHODnÍCH čeCHÁCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci se sdružením Boii 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 31. 1. Petr BAmBOUseK: 
PŘÍrODnÍ KrÁsY OstrOVA BOrneO
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 1. 2. VÁCLAV HAVeL A trUtnOVsKO
Výstava u příležitosti 25. výročí tzv. Sametové 
revoluce
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

2. 1. - 20. 2. mILAn Kment:  
BrnO - neW YOrK - WAsHInGtOn 
mĚstA PLnÁ žIVOtA
Výstava fotografií 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

2. 1. - 28. 2. mILAn PeJŘImOVsKÝ A mILOš trÝZnA:
ženA V DŘeVOŘeZBĚ, V KOLÁžI A mALBĚ
Převážně vážně, místy lechtivě vystavují svoji tvor-
bu dvě známé osobnosti, členové Spolku podkr-
konošských výtvarníků Trutnov.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

8. 1. - 7. 2. JOseF PrOCHÁZKA: 
KresBA, mALBA, GrAFIKA A OBJeKtY
Vernisáž 7. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova 

14. 1. - 17. 2. JAn GemrOt: KOneC méHO UmĚnÍ
Vernisáž 13. 1. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

23. 1. - 15. 3. žIVOt A DÍLO trUtnOVsKéHO mALÍŘe 
JOseFA POLZe (1896 - 1945)
Vernisáž 22. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

mUZeUm PODKrKOnOšÍ V trUtnOVĚ

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

COPAK nÁm AsI nADĚLÍ?  
VÁnOčnÍ DÁrKY V PrOmĚnÁCH čAsU

Vánoční výstava ukazuje, jaké dárky přinášel Ježíšek dětem i do-
spělým v průběhu 20. století. K vidění jsou například nejrůznější 
dřevěné hračky, stavebnice, panenky, ale i praktické dárky, kterými 
se obdarovávali dospělí. Připomíná, jaké dárky jsme pod stromeč-
kem mohli nacházet jako malé děti nejen my, ale i naši dědečkové 
a babičky. Výstava potrvá do 11. 1. 

KeLtOVé Ve VÝCHODnÍCH čeCHÁCH

Výstava, připravená ve spolupráci se sdružením Boii, nabízí uni-
kátní pohled do života keltského obyvatelstva na území východ-
ních Čech v době od 5. století před naším letopočtem do přelomu 
letopočtu. Na výstavě jsou prezentovány četné archeologické ná-
lezy reprezentující vyspělou hmotnou kulturu mladší doby želez-
né. K vidění jsou také repliky keltských předmětů, oděvů a zbraní, 
včetně figurín v životní velikosti. Výstava potrvá do 31. 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 návštěvy 
Trutnova, včetně legendární návštěvy v lednu 1990, kdy sem poprvé 
přijel jako prezident a promluvil před zcela zaplněným Krakonošo-
vým náměstím. Výstava ukazuje i málo známé fotografie Václava 
Havla v Muzeu Podkrkonoší na sklonku 60. let, v Národním domě 
v roce 1974 či na svatbě herce Pavla Landovského v Mladých Bukách 
roku 1974. Výstava potrvá do 1. 2.

žIVOt A DÍLO trUtnOVsKéHO mALÍŘe  
JOseFA POLZe (1896 - 1945)

Výstava představí tvorbu Josefa Polze (1896 - 1945), předního trut-
novského výtvarníka první poloviny 20. století. Polz své nesporné 
výtvarné nadání prohloubil studiem na uměleckoprůmyslové ško-
le v Jablonci nad Nisou. Studoval rovněž na Akademii výtvarných 
umění v Praze u prof. Františka Thieleho a podnikl několik studij-
ních cest do zahraničí. Poté se vrátil do Trutnova, kde měl svůj ate-
liér. Polzovou doménou bylo portrétní umění. Vedle něj se věnoval 
i krajinomalbě, kde převažovaly náměty z Trutnovska. Zvláštní místo 
v jeho tvorbě zaujímala zátiší. Ačkoliv v roce 2015 uplyne již 70 let 
od jeho smrti, nebyla dosud uspořádána samostatná výstava ma-
lířovy tvorby. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 22. 1. od 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 15. 3.

AUtOrsKé čtenÍ AntOnÍnA šLeCHtY  
Z KnIHY seDm PÁDů smrtI

Úpický spisovatel Antonín Šlechta (*1965) představí v autorském 
čtení svoji knihu Sedm pádů smrti, vydanou v roce 2013. V příbě-
zích jeho prvotiny vstoupíme do osudů a prožitků obyčejných lidí 
v Úpici, malém městě v předhůří Jestřebích hor, v době pouťových 
oslav. Hlavní postavy povídek jsou konfrontovány se smrtí z různých 
úhlů pohledu. Život a smrt zde nestojí proti sobě jako protiklady 
dobra a zla, nýbrž vedle sebe, jako samozřejmý a přirozený projev 
skutečnosti. Ze střetů života a smrti v sedmi pádech vyvstávají otáz-
ky, které si autor knihy, postavy příběhů i čtenáři zodpovídají sami 
v sobě v podobě niterných prožitků. V rámci autorského čtení pro-
běhne též beseda s autorem. Autorské čtení proběhne ve čtvrtek 
8. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
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GALerIe mĚstA trUtnOVA

mĚstsKÁ KnIHOVnA trUtnOV

žIVOt V trUtnOVĚ ZA PrVnÍ sVĚtOVé VÁLKY

Historik Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s životem v Trut-
nově za první světové války (1914 - 1918). Připomene existenci vo-
jenské posádky v Trutnově, zřízení krajského soudu ve městě v roce 
1918 či rekvírování zvonů z místního kostela. Pozornost bude věno-
vat také katastrofálnímu zásobování civilního obyvatelstva v záze-
mí a rovněž stoupající drahotě, kdy bylo Trutnovsko v rámci Čech 
jednou z nejvíce postižených oblastí. Chybělo zde uhlí a především 
základní potraviny. Svízelná situace v zásobování vyvrcholila v čer-
venci 1917 mohutnou hladovou demonstrací v Trutnově, při které 
demonstranti zaútočili na budovu okresního hejtmanství. Vzpome-
nuto bude rovněž setkání zástupců Trutnova s císařem Karlem I. 
v Tanvaldu. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. 1. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

PUtOVÁnÍ PO POHOŘÍCH PAmÍr, HInDúKúš 
A KArÁKórAm

Středoasijské velehory navštěvuje etnolog Mgr. Libor Dušek z Kr-
konošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí pravidelně již deset 
let. Jeho hlavním cílem je studium kultury a náboženských prak-
tik tamních etnik, žijících v drsném horském prostředí. Přednášející 
připomene život lidí a způsob obživy obyvatel v horách Tádžikis-
tánu, severovýchodním Afghánistánu a Pákistánu, který je značně 
vzdálený od života běžného Evropana. Věnovat se bude také tamní 
takřka nedotčené horské přírodě. Zmíní rovněž specifika zdejšího 
náboženství šíitských ismailitů. V rámci přednášky se můžete těšit 
na množství současných i historických fotografií tohoto turisticky 
neznámého, ovšem čarokrásného regionu. Přednáška se uskuteční 
ve čtvrtek 29. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

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.

JOseF PrOCHÁZKA:  
KresBA, mALBA, GrAFIKA A OBJeKtY

První výstava roku 2015 představuje tvorbu pardubického malíře, 
kreslíře, grafika a typografa Josefa Procházky. Narodil se roku 1935 
v Bukovci na Náchodsku, v šedesátých letech působil v trutnovském 
muzeu, ale jeho umělecká dráha je spojena především s Pardubice-
mi a Heřmanovým Městcem, kde vznikaly nejen jeho vlastní práce, 
ale v dobách totality zde také organizoval ilegální výstavy neofici-
álních umělců. Náleží k okruhu autorů dnes nazývaných „Staří psi“, 
mezi něž patří například také Alva Hajn či Jiří Lacina.
Výstava představí průřez autorovou dosavadní tvorbou, kurátor-
sky na ní spolupracuje Martina Vítková, ta o Jiřím Procházkovi 
píše: „Josef Procházka patří ke generaci, pro niž umění nikdy ne-
bylo pouhou hrou, ale považuje umění za jednu z forem vzájemné 
záchrany lidí, za výchovu k existenci. Díky historické danosti tato 
generace přežívá spíše v legendách a historkách, jež brzy nebu-
de mít kdo vyprávět. Dobu sedmdesátých a osmdesátých let totiž 
můžeme nazvat dobou řízené ztráty paměti. Pokud zapomeneme 
na ty, kteří byli za normalizace buď z povědomí vymazáni, nebo 
raději tiše vycouvali, stane se, že následující generace vypustí z pa-
měti stejně snadno i nás.“
Tato výstava proto vynáší z pečlivě vedeného archivu Josefa Pro-
cházky na světlo světa jeho kresby - tuší, perem, objekty jako kres-
by v prostoru, které živočišně a mysticky transformují tvary a hlubi-
ny lidského těla v šifrované zprávy o mikro i makrokosmech.
Expozici budou umělecky doplňovat současné i archivní záběry z au-
torova života od fotografa Bohdana Holomíčka. Vernisáž proběhne 
ve středu 7. 1. v 17:00 hodin, výstava bude otevřena do 7. 2.

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. 
Výstava ve výstavním prostoru městského úřadu potrvá do 31. 1.

Další informace na www.mktrutnov.cz

Na přelomu starého a nového roku hodnotíme ten uplynulý, s na-
dějemi očekáváme, co nám přinese ten příchozí. Všem našim čte-
nářům přejeme, aby to byly pouze příjemné věci - zdraví, štěstí 
a plno pěkných knížek, zábavných i poučných.

KLUB POVÍDÁLCI
pondělí 5. 1. ** 9:30 hodin

Lednové setkání klubu „Povídálci“ proběhne mimořádně v pon-
dělí 5. 1. od 9:30 hodin. Děti se opět setkají s Křemílkem a Vocho-
můrkou a společně si užijí zimních radovánek. Pořádně se ustroj-
te a zachumlejte, protože pokud nás navštívíte, zažijete i pravou 
sněhovou koulovačku. Srdečně zveme maminky a jejich ratolesti 
ke společnému povídání. Těšíme se na Vás!

rOstU s KnIHOU V POBOčCe Hsm
pondělí 19. 1. ** 9:00 - 11:00 hodin

I v novém roce zveme opět maminky na mateřské dovolené, aby 
i se svými dětmi zavítaly do pobočky knihovny v HSM. Budou tu 
pro ně připravené pěkné obrázkové knížky.

KLUB DrÁčeK
čtvrtek 22. 1. ** 16:00 - 17:30 hodin

Setkání dětského klubu Dráček se uskuteční v oddělení pro děti. 
Po prozkoumání Evropy a Asie nás čeká výlet přes Atlantický oce-
án do vzdálené Ameriky. Začneme putovat Kanadou protkanou sítí 
mnoha jezer a projdeme zemí Indiánů od severního Hudsonova záli-
vu až po Mexický záliv na jihu. Navštívíme prérie se stády bizonů a di-
vokou přírodou, ale také metropole s nejhustěji osídleným územím. 
Poté se přesuneme na jih a popovídáme si o bavlníkových plantážích, 
pěstování tabáku, kukuřice a arašídů. Dozvíte se i mnoho zajímavostí 
o kovbojích, o zlaté horečce, ale třeba i to, že každou sekundu jí ham-
burger na 200 Američanů. Součástí setkání bude tradičně výtvarná 
dílna. Těšíme se na všechny malé cestovatele ve věku od 6 let.

LOžnICe PODLe FenG sHUI
úterý 27. 1. ** 17:00 hodin

Ve studovně bude přednášet Ing. Monika Gavulová, konzultantka 
Feng Shui. Ložnice je podle Feng Shui považována za jednu z nej-
důležitějších místností v domě. Třetinu života prospíme a kvalita 
spánku má vliv nejen na naše fyzické zdraví, ale zejména na naši 
psychiku. Ložnice je také místo, které odráží naše partnerské vztahy. 
Dozvíte se, jak podpořit kvalitu vašeho spánku a partnerský život.
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Pořadatel: Alternativa pro kulturu, spolupořadatel UFFO - SCT 
za podpory města Trutnova, Královéhradeckého kraje  

a Ministerstva kultury ČR

17. ročník mezinárodního festivalu Jazzinec bude ve znamení 
nejrůznějších hudebních fúzí a mimořádných hudebních spojení. 
Od klasického jazzu přes funky, blues k world music s odbočkou 
k folku a také symfonické hudbě. Podrobný program najdete 
na www.jazzinec.cz, zde je jen několik zajímavých programových 
tipů.
Rozkročená mezi blues a jazzem je izraelská zpěvačka a kytarist-
ka Dida Pelled, která představí své americko-české trio a dokáže, 
proč o její tvorbě v roce 2011 napsal server All About Jazz … je to 
jedna z nejlepších nahrávek roku!
Z Ameriky přiveze geniální pianista Jiří Levíček trumpetistu eva-
na Weisse, který navazuje na tvorbu Milese Davise. Z Chicaga je 
projekt Hanging Hearts, který mixuje vlivy jazzu, funku, rocku 
a „popu pro dospělé“.
Skvělý bubeník Gene Jackson hrál např. v hvězdném triu Herbie 
Hancocka. Do Trutnova přijede s triem Ondřeje Štveráčka, který 
se postupně stává uznávanou evropskou saxofonovou star.
„Přišel čas holin“ zpívají Bratři ebenové na své nové desce, která 
sbírá uznání u kritiky, ale i širokého publika. Na Jazzinec dorazí 
opět i s Jaromírem Honzákem.
Finále Jazzince navštíví basový virtuóz a zpěvák richard Bona, 
který bude mít pro tento večer sestaven mimořádný band z čes-
kých a slovenských muzikantů pod vedením michala žáčka. Další 
jazzovou legendu - amerického saxofonistu Vincenta Herringa - 
přiveze slovenský Lukáš Oravec Quartet. Nezapomenutelné bude 
i vystoupení španělské zpěvačky Amparo sanchez, která do své 
tvorby dodává prvky latinskoamerických rytmů, kubánské hudby 
i reggae.
První uvedení jazzové symfonie marka novotného v rozšířeném 
obsazení i s americkým hostem Paulem Liebermanem bude další 
specialitou Jazzince ve spolupráci s UFFO - SCT.
Nové CD pokřtí Libor šmoldas, který představí dvě americké le-
gendy - Adama nussbauma a Jayeho Andersona.
Toto je jen nástin části programu 17. ročníku Jazzince. V dalších 
vydáních se budete dozvídat o aktuálním měsíčním programu 
(únor - duben 2015).

CestY IVO šmOLDAse  
HOst: rADIm UZeL

Večer na různá témata s dvěma chytrými a vtipnými pány. Ivo 
Šmoldas je jedna z nejžádanějších populárních osobností dneška. 
Jeho svérázný druh humoru působí na různé vrstvy publika. Sám si 
tuto oblibu nedokáže rozumně vysvětlit. Jeho hostem v tomto po-
řadu je známý český gynekolog a sexuolog Radim Uzel. Pořadem 
provází Michal Herzán.
pondělí 2. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 260, 240 Kč ** 
předprodej vstupenek od 1. 12.

rODInné UFFOKOUsKY

O PeJsKOVI A KOčIčCe
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 3 let. Jde o vůbec první zpracování této 
již kultovní knihy Josefa Čapka Divadlem Drak. Herec s herečkou 
s využitím nejrůznějších divadelních triků a kouzel budou dětem 
vyprávět něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve skutečném světě 
v lásce zrovna dvakrát nemají. Loutky, živá hudba, světelné efekty 
a především imaginace budou hlavními prostředky komunikativní-
ho představení. 
Režie: Jakub Krofta. Hrají: Petra Kohoutová Cicáková, Luděk Smadiš.
neděle 18. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** 
předprodej vstupenek od 15. 12.

HAPPY BOnes
teatro matita 
Loutkové divadlo pro dospělé a děti od 10 let se smyslem pro černý 
humor. Divadlo jednoho herce, Matiji Solceho ze Slovinska. Diva-
dlo objektu v nejsyrovější formě odhaluje své nekonečné možnos-
ti. Dadaistická partitura, ironická černá komedie, každou vteřinu 
měnící perspektivu pohledu, překvapivá a vyvolávající váš smích. 
Ovšem jen do té doby, než zjistíte, že jste součástí daleko větší 
a zásadnější hry. Hry smrti. Kdo je loutka a kdo animátor? Kdo je 
živý a kdo mrtvý? 
Režie: Vida Bren Cerkvenik, Matija Solce. Hraje: Matija Solce.
neděle 25. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** před-
prodej vstupenek od 15. 12.

PernÍKOVÁ CHALOUPKA
Buchty a loutky
Představení pro děti od 3 let. Kdesi v hlubokých hvozdech stávala 
perníková chaloupka. Však uvnitř přebývala zlá baba. Tím voňavým 
a lahodným perníkem lákala ztracené děti. Jednoho dne v lese za-
bloudily dvě děti, Jeníček a Mařenka. Nocí doklopýtali ke svítícímu 
okénku té voňavé chaloupky. A šupky dupky na perníček. „Kdo mi 
to tu loupe perníček,“ volala baba. „To nic, to jen větříček,“ volali 
Jeníček s Mařenkou. Babiznu neošálili a byli lapeni. Ale že to byla 
chytrá a šikovná děcka, nakonec babu převezla. Jak se jim to poda-
řilo, uvidíte v tomto loutkovém představení.
Dramatizace a režie: Vít Brukner a Buchty a loutky. 
neděle 1. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** 
předprodej vstupenek od 5. 1.

VrAžDA seXem

Ordinace je bez střechy. Asistent chvílemi bez sebe a krátkozraká 
teta Dot bez brýlí. To je jen krátký výčet problémů, se kterými se 
denně potýká Nicol. Doktorka s mírně praštěnou soukromou pra-
xí, která se urputně snaží zachovat zdravý rozum a alespoň zdání 
jakéhosi řádu. Řádu, který se stejnou cílevědomostí boří její man-
žel Bernie. Od chvíle, kdy v sobě pocítil umělecké sklony, nejen že 
přestal pracovat, ale do kdysi poklidného středostavovského domu 
vnesl zmatek, napětí a … bordel.
Někomu by to jako důvod k vraždě stačilo. Ne tak Nicol. Je snad 
pořád zamilovaná? Nebo má pocit, že zabít ho je málo? V každém 
případě ... Někdo umřít musí. Dům je těhotný vraždou. Těhotná je 
také trochu praštěná pacientka Val. Jenom milenka Bernieho se 
zdá docela při smyslech. A ani není těhotná. Zatím. Někdo umřít 
musí. 
Komedii uvádí Ďyvadlo neklid trutnov. Představení se koná 
za podpory UFFO - SCT. V režii Petra Vanžury hrají: Miloslav Bern-
hard, Eva Pavelková, Zina Rýgrová, Helena Hardikerová, Irena 
Schöppová, Daniel Krutiš, Denisa Krutišová, Robert Fajfr.
středa 21. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** před-
prodej vstupenek od 8. 12.
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CrY BABY CrY 
činoherní divadlo B: švandovo divadlo na smíchově, Praha

Nevíte, co se svým životem? Cítíte se nespokojení, nenaplnění, ne-
milovaní? V psychické nepohodě? Máte problémy s partnery, s na-
vazováním vztahů, se sebedůvěrou, s vnímáním sebe sama? Chcete 
změnu, ale bojíte se, že vám nic nemůže pomoci? Mýlíte se! I vy se 
můžete změnit, pokud budete chtít. S našimi life coachingovými 
kurzy totiž můžete změnit svůj život. Proč to nezkusit? Nabízíme 
vám zcela jedinečný kurz, který vám pomůže najít cestu k sobě sa-
mým! Naši kvalifikovaní, odborně vyškolení lektoři jsou tu jen pro 
vás. Přijďte na naši skupinovou lekci a naučte se jak pracovat se 
svými emocemi, jak pozitivně myslet a aktivně řešit veškeré situa-
ce, které vám život přináší.
CRY BABY CRY je autorská inscenace hereckého kolektivu Švan-
dova divadla. Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak popu-
lárního life coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída 
nebo Michala Dlouhého se vrhne hned pět žen toužících vyřešit 
své problémy, které nám přináší život. Určitě vás pobaví snaha 
o pozitivní myšlení ambiciózní sportovkyně v podání Petry Hřebíč-
kové, Kláry Cibulkové jako typické manželky podnikatele, Kristýny 
Frejové coby světaznalé novinářky či zakomplexované Réky Derzsi/
Evy Vrbkové. A navíc díky roli zralé operní pěvkyně Blanky Popko-
vé poodhalíme roušku uměleckého života.
Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít a jak být šťastný? To je 
otázka!!!
Režie: Martina Krátká. Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Pe-
tra Hřebíčková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Blanka Popková, Michal 
Dlouhý/Jaroslav Šmíd.
pondělí 12. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 315, 
285 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 12. 

ZAKÁZAné UVOLnĚnÍ
činoherní divadlo A: A studio rubín, Praha

Hořká komedie. Únos nevěsty ... hokejistická hospoda ... bouřka ... 
právě probíhající semifinále mistrovství světa v hokeji ...
Bar je plný alkoholu, jukebox plný songů a ženich nejde a nejde 
... Jak tohle dopadne? Setkávají se zde tři mladé ženy v jednom 
čase a prostoru, aby zde nemilosrdně rozebraly své životy, vztahy 
a především muže. Tři zkušenosti, tři příběhy, tři pohledy na svět 
a jedno dramatické vyústění. 
V anketě portálu i-divadlo.cz: Jana Stryková - významné umístění 
v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon roku 2012.
Režie: Daniel Špinar. Hrají: Zuzana Stavná, Hana Vagnerová, Jana 
Stryková/Tereza Hofová.
středa 28. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč ** 
předprodej vstupenek od 1. 12.

sHeLDOn A JeHO mAtKA PAnÍ LeVInOVÁ
Divadlo a hudba: Divadlo v Řeznické, Praha

Stand-up crazy comedy. Tato inscenace nás zavede mimo jiné do Ti-
betu, Severní Dakoty či Arizony. Oba hrdinové se snaží pochopit 
svůj komplikovaný vztah. Nakonec zjišťují, že k tomu, aby byli do-
konale šťastni, nebudou od sebe nikdy dostatečně daleko.
Sam Bobrick - populární americký spisovatel, dramatik a scenárista 
se narodil roku 1932 v Chicagu. Napsal více než 35 divadelních her, 
které jsou uváděny po celém světě. Své hry sám v různých divadlech 
USA a Kanadě také režíroval. Kromě divadelních her je autorem 
mnoha televizních scénářů a složil několik hudebních textů (např. 
pro Elvise Presleyho, Briana Ferryho nebo Los Lobos) i scénickou 
hudbu pro filmové scénáře. Za televizní inscenace získal tři ocenění 
Společnosti spisovatelů Ameriky - Writers Guild Awards, cenu Edgar 
Award a byl nominován na cenu Emmy a cenu Ovation. Je členem 
Společnosti spisovatelů, režisérů a dramatiků Guild of America.
Tuto hru, která má i svoji knižní podobu, napsal se svojí manželkou 
- spisovatelkou Julií Steinovou, absolventkou University of Arizo-
na, která již během studií byla velmi úspěšnou autorkou i aktér-
kou stand-up comedy. Po ukončení studií se přestěhovala do Los 
Angeles, kde pracuje jako televizní producentka a je také členkou 
Společnosti spisovatelů a dramatiků.
Režie: Viktor Polesný. Hrají: Naďa Konvalinková, Jan Zadražil.
čtvrtek 22. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč 
** předprodej vstupenek od 1. 12.

rOmeO A JULIe 
činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Legendární tragický příběh veronských milenců ve svérázné adap-
taci. Do třetice atak na klasický titul světové dramatiky! Po Figarově 
svatbě a Richardu III. si to tentokrát „vypije“ příběh veronských mi-
lenců. A máte se na co těšit. V hradecké inscenaci je nesmiřitelnost 
totiž nejen rodová, ale i rasová a sociální. Ty dvě rodiny se nesnášejí 
tolik, že je proti tomu váš vztah se sousedy jen pivoňkové víno ... 
Budete mít pocit, že sledujete starou černobílou televizi značky 
Orava ... Zapomeňte na převrácené popelnice, proříznuté pneu-
matiky, otrávené jezevčíky či anonymy posílané na městský úřad 
- tady to bude boj až po samu mez ... a ještě kus za ni ...
Režie: David Drábek. Hrají: Helena Plecháčková, Jiří Panzner, Jiří 
Zapletal, Lenka Loubalová, Vojtěch Dvořák, Jan Sklenář, Martina 
Nováková, Marie Poulová, Kamila Sedlárová, Jan Vápeník, Matěj 
Anděl, Marta Zaoralová, Jakub Tvrdík, Tomáš Lněnička, Lubor No-
votný, Marie Kleplová, Lukáš Duspiva, Milan Téra, Zdeněk Petrák, 
Richard Hošek.
úterý 3. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč ** 
předprodej vstupenek od 1. 12.

Foto: Robert Vlk
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Benjaming‘s Clan

PAnDOrA 88 
Divadelní delikatesy: Wolfgang Hoffmann a sven till (srn)

Žádné omezení není definitivní! Dva muži uvízlí v krabici o veli-
kosti výtahu nacházejí neobvyklé a nezapomenutelné způsoby jak 
se vyrovnat se svým uvězněním. Nádherně vynalézavé a příjemné 
pohybové divadelní představení o blízkosti, přátelství a neomeze-
né svobodě naší představivosti.
Stísnění a doslova stojící jeden na druhém se Wolfgang a Sven za-
čnou za pomoci humoru cítit osvobozeni z prostorového omeze-
ní, šplhají po stěnách i jeden po druhém. Silové scény přecházejí 
do neuvěřitelné něhy. Mluví se málo, ale všechno se odhaluje s in-
tenzivní, klaustrofobickou jasností, když oba konečně začínají na-
cházet způsoby, jak se vyrovnat se svým uvězněním, nepřirozenou 
a vynucenou intimitou. Částečně tanec, částečně divadlo s neuvě-
řitelným světelným designem a originální hudbou. 
Původní program Aurora Nova na mezinárodním festivalu vizuál-
ního divadla a tance Fringe v Edinburghu získal několik prestižních 
ocenění a bezprecedentní kritiky.
Partner představení: GRUND a.s.
čtvrtek 5. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné: 1. 12. - 1. 1. 310, 
280, 250 Kč, od 2. 1. 400, 370, 340 Kč ** předprodej vstupenek 
od 1. 12.

DOLLs - UFFO PUtYKA

V listopadu se mělo v rámci předplatného Divadelní delikatesy 
uskutečnit představení DOLLS Cirku La Putyka. Představení se ne-
konalo z důvodu zdravotních problémů jednoho z účinkujících. Ty 
bohužel zatím ještě přetrvávají, a proto jsme s Cirkem La Putyka 
dohodnuti, že uvedeme náhradní titul, a to (dá se říci) už legen-
dární a kultovní inscenaci LA PUTYKA. Ovšem - pozor! Tentokrát to 
bude UFFO PUtYKA - La Putyka obohacená o další vstupy i mimo 
prostor jeviště, „šitá na míru“ prostorům Uffa a připomínající už 
více než čtyřletou spolupráci trutnovského Uffa a Cirku La Putyka.
Oznamujeme tedy:
Představení UFFO PUtYKA se uskuteční 14. dubna od 20:00 hodin 
v Uffu.
Abonentky Divadelních delikates v sezoně 2014/15 platí pro vstup 
na toto představení.
Ti, kdo měli zakoupené vstupenky na DOLLS, mají v průběhu ledna 
do 31. 1. dvě možnosti: přijdou do Inforecepce UFFO a 
1. buď si vstupenky na DOLLS vymění za vstupenky na UFFO PUTY-

KU (a cenu doplatí, neboť vstupenky budou dražší),
2. nebo vstupenky na DOLLS vrátí.
Po 31. 1. původní vstupenky na DOLLS pozbývají platnosti. 
Ostatní si pak mohou koupit vstupenky od 2. 2.
Cena vstupenek na UFFO PUTYKU je 400, 370, 340 Kč. 

PAVeL WOnKA se ZAVAZUJe
Promítání filmu a beseda s jeho režisérkou Libuší rudinskou

Dokument si klade za cíl být seriózní rekonstrukcí Wonkova příbě-
hu, ke které se budou historici i po letech obracet. Chce demytizo-
vat postavu Pavla Wonky a objasnit jeho tragickou smrt v kontextu 
doby normalizace, kterou někteří levicoví aktivisté zlehčují a vy-
kreslují jako dobu relativní pohody a nikoliv jako totalitu. Won-
kova tragická smrt, pouhý rok a půl před revolucí, je důkazem, že 
tomu tak nebylo. Dokument by tak měl především mladším gene-
racím přiblížit ducha doby a ukázat, že ne vždy byla samozřejmostí 
taková míra svobody, jak ji známe dnes. Po projekci filmu následu-
je beseda s režisérkou filmu Libuší Rudinskou.
čtvrtek 15. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 15. 12.

ArGentInA - CHILe 
eXPeDICe ACOnCAGUA

K programu uvádí jeho autor PaedDr. LIBOr tUreK: „Poutavé 
vyprávění o nebezpečném výstupu na nejvyšší horu západní polo-
koule - Aconcaguu. Vydáme se za činnými sopkami na západním 
pobřeží Jižní Ameriky. Budeme obdivovat nádheru vodopádů 
v džungli i pětimiliónové Santiago de Chile. Čeká nás setkání se 
zlodějem, kterému jsem poděkoval, když mi vrátil ukradené brý-
le, a také setkání s českou emigrantkou žijící v Santiagu, která 
emigrovala 17. listopadu 1989. Zavítáme k Tichému oceánu, kde 
navštívíme originální sochu Moai, dovezenou z Velikonočního 
ostrova.
To vše a mnoho dalších zážitků z měsíční cesty prostřednictvím 
vyprávění, diapozitivů, podbarveno živou jihoamerickou hudbou 
a doplněno množstvím suvenýrů i ukázkou vybavení pro vysoko-
horské výstupy.“ 
Více informací: www.prednaska.kvalitne.cz
pondělí 12. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 8. 12.

srÍ LAnKA 

Srí Lanka - smaragd v Indickém oceánu. Ostrov, který Vás nadchne. 
Málokde naleznete takovou různorodost na tak malém území. Vy-
dáme se na čajové plantáže, poznáme život lidí na břehu oceánu 
a seznámíme se s historií prastarých královských měst a nejstarších 
buddhistických památek na světě. Divocí sloni, krokodýli, všudypří-
tomná džungle a ráj zvířat i kilometry pláže a tyrkysový oceán, věč-
né úsměvy místních lidí. V Trutnově zazní informace nejčerstvější, 
protože setkání s rADKOU tKÁčIKOVOU (www.tkacikova.cz) se 
uskutečňuje několik týdnů po návratu z její prozatím poslední ces-
ty do země, která leží na ostrově Cejlon - což byl také do roku 1972 
oficiální název státu. 
pondělí 26. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 15. 12.

Foto: Stefan Gloede
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JAn GemrOt:  
KOneC méHO UmĚnÍ

Jan Gemrot se v Galerii UFFO představí již podruhé, poprvé 
tomu tak bylo na společné výstavě Zklamání z ráje. Tentokrát 
nám tento talentovaný mladý umělec představí své nejnovější 
práce na samostatné výstavě. Jan Gemrot je velmi všestrannou 
zajímavou osobností, režíruje videoklipy, hlavně pro rapery 
jako James Cole, Hugo Toxxx nebo Smack. V roce 2013 vydal 
svou první knihu maleb a povídek Bestiario.
Upozornil na sebe hned u přijímacího řízení na Akademii vý-
tvarných umění v Praze. Díky jeho mimořádnému talentu mu 
byla udělena výjimka a nastoupil tak na AVU do ateliéru kla-
sické malby Zdeňka Berana už po ukončení třetího ročníku 
střední Výtvarné školy Václava Hollara. Již za studia několikrát 
vystavoval na samostatných výstavách a také se zúčastnil velké 
řady výstav skupinových. Jeho diplomová práce - cyklus „Únos“ 
byla zakoupena do sbírky současného umění DvorakSec con-
temporary. Od roku 2011 je zastoupen i ve sbírkách Národní 
galerie v Praze.
Tvorba Jana Gemrota je syntézou či psychologickou exkurzí 
do problémů současné společnosti. Přistupuje k tématům ob-
razů s realistickým, či spíše hyperrealistickým projevem, jenž 
je někdy přerušován expresivním rukopisem. Prostřednictvím 
konkrétního vizuálního prvku usiluje o vyjádření těžko uchopi-
telného pocitu a atmosféry, tedy o silné psychologické působe-
ní obrazu. Svým brilantním výtvarným podáním rozvíjí příběh, 
v němž však vždy zůstává něco nedořčeno pro projekci divá-
kova osobního stanoviska. Naléhavost jeho umělecké výpovědi 
je nepřehlédnutelná. Propojení mistrovské malířské virtuozity 
s intenzivním, až šokujícím obsahem rozehraným v několika 
interpretačních rovinách, spolu s konceptuálním uvažováním 
staví Jana Gemrota na jednu z předních pozic současné mladé 
umělecké scény.
Další zajímavé spojení Gemrota s Trutnovem je komiksová po-
stava Volemana, kterou stvořil kreslíř Jiří Grus, a Gemrot se této 
role bravurně ujal.
Vernisáž se koná v úterý 13. 1. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultu-
ry ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
14. 1. - 17. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma

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 po-
kročilé, 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. lekce bude 6. února, další lekce 13., 20. a 27. února, 
6. a 13. března. Závěrečný věneček bude (dle počtu účastníků) 
13. nebo 27. března. 

VLADImÍr KOKOLIA: BItVA

Kokoliovy umělecké aktivity jsou velice rozsáhlé. Není jen meziná-
rodně respektovaným malířem, grafikem a kreslířem, ale zároveň 
také pedagogem AVU, pravidelným blogerem, básníkem i texta-
řem. V letech 1984 - 1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, 
patřící svého času ke špičce české alternativní a undergroundové 
hudby. Díky dispozicím Uffa můžeme představit Vladimíra Koko-
liu v celém jeho uměleckém, hudebním i vědeckém rozsahu.
K výstavě, která v Galerii UFFO v úterý 6. 1. končí, proběhne mi-
mořádně dernisáž, kdy bude na hlavním sále Uffa od 17:00 hodin 
uveden dokument Pavla Jiráska s názvem Kdokolia. Projekce se 
zúčastní i autor dokumentu Pavel Jirásek a Vladimír Kokolia.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 6. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: do 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

7. 2. 5. rePreZentAčnÍ PLes mĚstA trUtnOVA
 Večerem provázejí Tomáš Jeřábek a Halka Třešňáková. 

K tanci i poslechu hrají Big Band Relax a S-Band.
 Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
 Vstupné 490 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 1. pouze 

v Inforecepci UFFO.

8. 2. KArneVAL PrO DĚtI
 Zábavné odpoledne pro děti od 3 let s Pavlem Nová-

kem a jeho pořadem Duchohraní
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 1.

9. 2. CestOU OsUDU A nÁHODY
 7 let na cestách
 Cestopisný večer Romana Vehovského
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 1.

10. 2. sPIrItUÁL KVIntet 
 Koncert
 Vstupné 280 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 12.

11. 2. ZLAtÁ šeDesÁtÁ AneB Z DenÍKU PAVLA J.
 Činoherní divadlo A: Divadlo Na zábradlí, Praha 
 Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12.

22. 2. stArÁ BOtIčKÁrnA
 Rodinné UFFOkousky: Pruhované panenky
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 1.

23. 2. mADeIrA
 Cestopisný večer Martina Loewa
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 1.

20. 3. šKWOr 
 s&L tOUr
 Koncert na stání
 Vstupné v předprodeji 240 Kč, v den koncertu 290 Kč. 

Předprodej vstupenek od 8. 12. 

14. 5. PAVeL šPOrCL - GIPsY FIre 
 se sKUPInOU GIPsY WAY ensemBLe 
 Koncert
 Vstupné 390 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12.

Z nABÍDKY POŘADů UFFO - sCt  
nA DALšÍ mĚsÍCe rOKU 2015
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leden 2015

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
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. čtvrtek nOVÝ rOK - kino Vesmír nepromítá

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

PADDInGtOn
Britsko-francouzská rodinná komedie. Paddington je neobyčejný 
medvídek s červeným kloboučkem, kterého britské děti znají tak 
jako u nás Krtečka. Přijďte se podívat na jeho dobrodružství.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 98 minut **  
vstupné 120 Kč

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

rALUCA
český erotický krimi thriller. Bývalý polda si některé věci ze své minu-
losti rozhodně nechce připomínat. Ale připomenou mu je jiní.
Mládeži nepřístupno ** 80 minut ** vstupné 110 Kč

5. pondělí
6. úterý
19:00 hodin

BUrÁCenÍ
české drama. Příběh zasazený do prostředí motorkářského světa, 
rockové hudby a sochařské komunity, kde člověk přestává být soud-
ný sám k sobě.
Do 12 let nevhodné ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

7. středa 
10:00 hodin 

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

7. středa
19:00 hodin
   

žeLeZnÁ srDCe
Americký válečný akční film. Duben 1945. Válečný veterán se ujímá 
velení tanku a vydává se s pětičlennou posádkou na vražednou misi 
v týlu nepřítele.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 135 minut ** vstupné 80 Kč

8. čtvrtek
19:00 hodin

Je nÁm sPOLU DOBŘe                              ART	film	-	pro	náročnější	diváky
český dokumentární film. Očima nezaujatého pozorovatele sleduje-
me adaptaci hluboce věřící rodiny na nové prostředí a poodhalujeme 
detaily běžného života v nejlidnatější zemi.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 80 Kč

9. pátek
10. sobota 
16:30 hodin         

seDmÝ sYn (2D)
Americké fantasy. Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, 
které se chystá ovládnout království.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 120 minut **  
vstupné 120 Kč

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

FOtOGrAF
česká tragikomedie. Film na motivy života Jana Saudka. V příběhu se 
autoři vracejí k některým osudovým křižovatkám života hlavního hr-
diny, člověka obdařeného výjimečným talentem, živelností a vášní.
Mládeži nepřístupno ** 133 minut ** vstupné 130 Kč

11. neděle
16:30 hodin

seDmÝ sYn (3D)
Americké fantasy. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 120 minut **  
vstupné 140 Kč

13. úterý
14. středa
19:00 hodin 

ODPAD
Americký dobrodružný thriller. Příběh tří chlapců, kteří se živí pro-
hledáváním odpadků. Jednoho dne najdou něco, co jejich životy ne-
jen změní, ale i ohrozí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

15. čtvrtek
19:00 hodin 

sAmA nOCÍ tmOU                                    ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Americký horor íránské režisérky Any Lily Amirpour. Ulicemi írán-
ského města se toulá osamělá upírka a nastoluje pořádek. Vizuálně 
uhrančivý film se svérázným humorem i ponurou atmosférou.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 80 Kč

16. pátek
17. sobota
16:30 hodin

šKAtULÁCI (2D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 97 minut ** vstupné 90 Kč 

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

96 HODIn: ZúčtOVÁnÍ
Francouzský akční krimi thriller. Třetí pokračování příhod bývalého 
agenta CIA Millese, který tentokrát musí dokázat, že byl neprávem 
obviněn z vraždy bývalé manželky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 108 minut ** vstupné 120 Kč

18. neděle
16:30 hodin 

šKAtULÁCI (3D)
Americký animovaný rodinný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

19. pondělí
19:00 hodin
20. úterý
16:30 hodin

JAK Jsme HrÁLI čÁrU 
české komediální drama. Film vypráví o malém Petrovi, jehož rodiče 
v 60. letech emigrovali do Rakouska a on vyrůstá u babičky a dě-
dečka. 
Mládeži přístupno ** 102 minut ** vstupné 100 Kč

20. úterý
21. středa
19:00 hodin 

šŤAstnÁ
český film. Viktorie odjíždí do Prahy studovat hereckou akademii. 
Záhy se však dostává do party protřelých studentek a víru večírků. 
Najednou se ocitá daleko za hranicí svých morálních zásad.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 90 Kč

22. čtvrtek  
19:00 hodin

PŘÍBĚH mArIe                                            ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Francouzský životopisný film. O nevidomé a neslyšící dívce, která se 
naučila normálně žít. Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na kon-
ci 19. století.
Mládeži přístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 100 Kč

23. pátek
24. sobota
16:00 hodin

HOBIt: BItVA PĚtI ArmÁD (2D)
Americko-novozélandské dobrodružné fantasy. Repríza úspěšného 
filmu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 144 minut **  
vstupné 110 Kč

23. pátek
24. sobota
25. neděle
19:00 hodin

e. A. POe: PODIVnÝ eXPerIment
Americký thriller. Kde je hranice mezi zdravým rozumem a šílen-
stvím? Kdo si troufne, najde odpověď v tomto filmu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 Kč

25. neděle
16:00 hodin

HOBIt: BItVA PĚtI ArmÁD (3D)
Americko-novozélandské dobrodružné fantasy. Repríza úspěšného 
filmu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 144 minut **  
vstupné 130 Kč

27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
19:00 hodin 
30. pátek
31. sobota
16:30 hodin

BABOVŘesKY 3
česká komedie. Třetí pokračování úspěšného filmu režiséra Zdeňka 
Trošky. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména 
vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou.
Mládeži přístupno ** 103 minut ** vstupné 140 Kč

28. středa
10:00 hodin

O mAšInCe
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

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

HACKer
Americký thriller. Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má 
na svědomí neznámý hacker. Jeho jediným konkurentem může být 
muž, který za podobné věci právě sedí ve vězení.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** vstupné 120 Kč

ÚNOR
1. neděle
16:30 hodin 

VčeLKA mÁJA (2D)
německý animovaný rodinný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 80 Kč


