
1

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LEDnu 2016 
úterý 5. 1.	 	KLUB POVÍDÁLCI 

Akce	pro	nejmenší	čtenáře	s	doprovodem	
Pořadatel:	Městská	knihovna	Trutnov	
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

čtvrtek 7. 1.	 	OD BerLÍna a HIrOšImy  
K našÍ sOUčasnOstI (I. čÁst) 
Přednáší	Dr.	Karel	Řehák	
Pořadatel:	Muzeum	Podkrkonoší	v	Trutnově		
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

čtvrtek 7. 1.	 	česKÉ neBe 
Divadlo	Járy	Cimrmana	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
Národní dům ** 19:00 hodin 

pátek 8. 1. 	 	amUnDsen KOntra sCOtt 
Představení	pro	5.	-	9.	třídy	ZŠ:		
Divadlo	DRAK	Hradec	Králové	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

sobota 9. 1.	 	IDIOtI 
Činoherní	divadlo	B:		
Švandovo	divadlo	Na	Smíchově,	Praha		
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 10. 1.	 	POst COnVIVIUm  
Trutnovský	advent	2015	(after	party)	
Martin	Kudrna	-	klavír,	akordeon,	varhany.	
Martin	Matyska	-	klavír,	cistra.	Anežka	J.	Mi-
šoňová	-	zpěv.	Vít	Matyska	-	bicí.	Program:	
Bach,	Dvořák,	Chopin,	Ježek,	Matyska,	Kudrna	
vážně	-	nevážně.		
Pořadatel:	Občanské	sdružení	Regio	musici	
Koncertní síň B. Martinů ** 16:00 hodin

pondělí 11. 1.	 	PODIVUHODnÝ CIrKUs Dr. tarZana 
Představení	pro	MŠ	a	1.	stupeň	ZŠ:		
Divadlo	DRAK	Hradec	Králové	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 11. 1.	 	rOstU s KnIHOU  
Akce	pro	rodiče	a	jejich	děti	
Pořadatel:	Městská	knihovna	Trutnov	
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 11. 1.	 	aKaDemIe tŘetÍHO VĚKU 
Mgr.	Jan	Materna,	Ph.D.:	Včela	medonosná	-	
hospodářské	zvíře	nebo	fenomenální	tvor?	
Pořadatel:	Český	červený	kříž	a	UFFO	-	SCT	
kino Vesmír ** 14:00 hodin 

pondělí 11. 1.	 	stŘeDnÍ amerIKa  
aneB Z Panamy DO meXIKa 
Část	první:	Panama,	Kostarika,	Nikaragua,	
Honduras	
Radko	Chadima	-	cestopisný	večer	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 12. 1.	 	namIBIe - KaPsKÉ mĚstO 2015 
Přednáška	Ing.	Pavla	Šnábla	
Pořadatel:	Městská	knihovna	Trutnov	
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 14. 1.	 	OsÍDLOVÁnÍ trUtnOVsKa PO KVĚtnU 1945 
Přednáší	Mgr.	Tomáš	Buka		
Pořadatel:	Muzeum	Podkrkonoší	v	Trutnově	
ve	spolupráci	se	Společností	česko-německého	
porozumění	Trutnov	-	Krkonoše,	z.	s.	
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

pátek 15. 1.	 	Jan VÍDeŇsKÝ:  
JaZZOVÝ a meDItatIVnÍ KLaVÍr 
Třetí	koncert	učitele	Základní	umělecké	školy	
v	Trutnově		
Pořadatel:	ZUŠ	Trutnov		
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

neděle 17. 1.	 	VšeCHnO LÍtÁ, CO PeŘÍ mÁ 
Rodinné	UFFOkousky:		
Divadlo	DRAK	Hradec	Králové	
Představení	pro	děti	od	3	let	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

úterý 19. 1.	 	sLZy OšLeHanÝCH mUŽŮ 
Divadelní	delikatesy:		
Divadlo	VOSTO5,	Praha	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 21. 1.	 	KLUB DrÁčeK 
Akce	pro	děti	od	6	do	12	let	
Pořadatel:	Městská	knihovna	Trutnov	
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 21. 1.	 	VÝtVarnÍCI trUtnOVsKa - III. DÍL 
Přednáší	Roland	Günther	
Pořadatel:	Muzeum	Podkrkonoší	v	Trutnově	
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

neděle 24. 1.	 	GaGarIn! 
Rodinné	UFFOkousky:	
Divadlo	Športniki	
Představení	pro	diváky	od	12	let	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 25. 1.	 	HyGIena KrVe 
Představení	Divadla	Líšeň	pro	SŠ	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 8:30 a 11:00 hodin 

pondělí 25. 1.	 	aKaDemIe tŘetÍHO VĚKU 
PhDr.	Petr	Just,	Ph.D.:	Senát	1996	-	2016,		
role	a	význam	horní	komory	Parlamentu	ČR		
v	současné	české	politice	
Pořadatel:	Český	červený	kříž	a	UFFO	-	SCT	
kino Vesmír ** 14:30 hodin 
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pondělí 25. 1.	 	LaOs a KamBODŽa  
Radka	Tkáčiková	-	cestopisný	večer		
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

čtvrtek 28. 1.	 	sLÁVa a PrOKLetÍ LÍDy BaarOVÉ 
Promítání	filmu	a	beseda	se	Stanislavem	
Motlem	
Pořadatel:	Muzeum	Podkrkonoší	v	Trutnově		
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

čtvrtek 28. 1. 	 	tOUHa JmÉnem eInODIs  
Divadlo	a	hudba:		
Divadlo	Ungelt,	Praha	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 30. 1.	 	6. rePreZentačnÍ PLes mĚsta trUtnOVa 
K	tanci	a	poslechu	bude	hrát	JH	Big	Band	
Hradec	Králové,	se	kterým	jako	host	vystoupí	
Ondřej	Ruml	
Pořadatel:	město	Trutnov	a	UFFO	-	SCT	
UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin

 VÝSTAVY 

do 9. 1.	 	VLaDImÍr GrOH: aLJašKa 
Pořadatel:	Galerie	města	Trutnova	
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 10. 1.	 	V DračÍ sLUJI PIKLe KUJI 
Koláže	Hynka	Šnajdara	
Pořadatel:	Galerie	Draka	Trutnov	
Galerie Draka Trutnov

do 19. 1.	 	VILÉm BaLeJ: retrOsPeKtIVa 2015 
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
Galerie UFFO

do 21. 1.	 	VenDULa HenCLOVÁ - mILan HenCL: 
OBraZy a KresBy 
Více	informací:	www.galeriedomutisku.cz	
Pořadatel:	Galerie	Domu	tisku	v	Trutnově	
Galerie Domu tisku v Trutnově (Pražská 59)

do 23. 1.	 	Petr nIKL: JÁ Jsem tVŮJ ZaJÍC - DIaLOG 
s mamInKOU	
Malby,	kresby,	grafiky	Petra	Nikla	a	hračky	
Libuše	Niklové	
Pořadatel:	Galerie	města	Trutnova	
Galerie města Trutnova

do 27. 1.	 	JIŘÍ DUrDÍK: V POHyBU 
Výstava	fotografií	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

do 14. 2.	 	trUtnOV POD snĚHOVOU PeŘInOU	
Výstava	starých	fotografií	a	pohlednic	
Pořadatel:	Muzeum	Podkrkonoší	v	Trutnově	
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 28. 2.	 	emIL sCHWantner: sOCHaŘsKÝ GÉnIUs 
Z trUtnOVsKa 
Pořadatel:	Muzeum	Podkrkonoší	v	Trutnově	
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

4. 1. - 29. 2.	 	mICHaeLa LIterÁKOVÁ:  
naJDI sVÉ VnItŘnÍ ZVÍŘe 
Výtvarnice	a	artekoučka	M.	Literáková	vás	
uvede	do	zvířecí	říše	v	nových	barvách.	
Akvarelové	malby	zachycují	momenty	vztahů	

mezi	zvířaty	a	dávají	nám	prostor	k	zamyšlení,	
jestli	jsme	se	někdy	neocitli	v	jejich	roli.	
Výstava	vás	upoutá	fascinující	barevností,	
psychologickým	podtextem	a	dětskou	hravostí.	
Pořadatel:	Galerie	Hippo	-	www.hippofoto.cz	
Galerie Hippo (Bulharská 63)

27. 1. - 1. 3.	 	mULtIPOInt 
Vernisáž	26.	1.	od	18:00	hodin	
Pořadatel:	UFFO	-	SCT	
Galerie UFFO

	 PŘIPRAVUJE SE

sobota 6. 2.	 	rePreZentačnÍ PLes  
FIrmy Beran JIŘÍ s.r.o.  
K	tanci	zahraje	skupina	GENY,	předtančení	
taneční	skupiny	Bene	Dance	Art	Team			
Více	informací:	www.abberan.cz	
Pořadatel	-	BERAN	JIŘÍ	s.r.o.	
Národní dům ** 20:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: Turistické informační centrum, 
Inforecepce UFFO, firma BERAN JIŘÍ s.r.o. 
(Libušinka 468, tel. 604 711 530)

čtvrtek 11. 2.	 	4tet 
Nový	koncertní	program	jedinečného	vokálního	
seskupení	udivuje	diváky	svými	neuvěřitelnými	
pěveckými,	ale	i	hereckými	výkony	a	nápady.		
Více	informací:	www.detoproduction.cz	
Pořadatel:	DETO	production	s.r.o.	
UFFO ** 19:00 hodin ** předprodej vstupenek 
od 1. 12.: Inforecepce UFFO, www.uffo.cz a TIC 
na Krakonošově nám.

sobota 12. 3.	 	12. aBsOLVentsKÝ PLes 
trUtnOVsKÉHO GymnÁZIa	
K	tanci	a	poslechu	hraje	kapela	Levou	rukou	
band.	Těšit	se	můžete	na	tradiční	setkání	
absolventů,	učitelů,	studentů	a	přátel	školy,	
soutěže,	taneční	vystoupení	a	hudebního	hosta.	
Pořadatel:	Agentura	AG	Trutnov	
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 250 a 290 Kč 
** předprodej vstupenek v inzertní kanceláři 
Krkonošského deníku (denně 9:00 - 15:00 
hodin) a na www.absolventskyples.cz

ZÁKLaDnÍ UmĚLeCKÁ šKOLa trUtnOV

Jan VÍDeŇsKÝ: JaZZOVÝ a meDItatIVnÍ KLaVÍr
pátek 15. 1. ** Koncertní síň B. martinů ** 19:00 hodin

vstupné dobrovolné

„Můj	třetí	koncert	JAZZOVÝ	A	MEDITATIVNÍ	KLAVÍR	se	tentokrát	
koná	 na	 začátku	 roku	 2016.	 Chtěl	 bych	 těm,	 kteří	 přijdou,	
nabídnout	 k	 poslechu	 hudbu,	 která	 není	 předem	 připravená,	
ale	 vzniká	 přímo	 na	 pódiu	 koncertního	 sálu.	 Jaká	 bude,	 záleží	
na	 mnoha	 okolnostech.	 Především	 na	 tom,	 v	 jakém	 rozpoložení	
budu	 v	 danou	 chvíli	 já	 sám	 a	 jaké	 prostředí	 se	 během	 koncertu	
vytvoří.	 Inspirace	 je	 velmi	 jemná	 a	 tenká	 nitka,	 která	 se	 snadno	
a	rychle	přetrhne,	ale	špatně	se	znovu	navazuje.	V	koncertní	síni	
je	velmi	dobrý	klavír,	který	je	velkou	výzvou	a	inspirací.	Doufám,	
že	i	tentokrát	mě	bude	mít	alespoň	trochu	rád.	Během	koncertu	
bych	 vám	 také	 chtěl	 krátce	 představit	 hudební	 nástroj,	 který	
je	 v	 hudebním	 instrumentáři	 krátkou	 dobu,	 ale	 nabízí	 spoustu	
možností	využití,“	zve	na	své	vystoupení	Jan	Vídeňský.
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mUZeUm PODKrKOnOšÍ V trUtnOVĚ

Otevřeno	denně	mimo	pondělí	9:00	-	12:00,	13:00	-	17:00	hodin
Muzeum	bude	zavřeno	1.	1.	2016.

Další	informace	na	www.muzeumtrutnov.cz

trUtnOV POD snĚHOVOU PeŘInOU

Výstava	 starých	 fotografií	 a	 pohlednic	 připomíná,	 jak	 vypadaly	
zimy	v	Trutnově	v	průběhu	19.	a	20.	století.	Ulice	zimního	Trutnova	
někdy	pokrývala	bohatá	 sněhová	nadílka,	 jindy	zase	 jen	nepatr-
ný	 sněhový	poprašek.	Zimní	atmosféra	 je	však	z	dobových	sním-
ků	dobře	patrná.	Na	výstavě	jsou	k	vidění	fotografie	trutnovských	
kluzišť,	skokanských	můstků,	míst	nejrůznějších	dětských	zimních	
radovánek	a	podobně.	Výstava	potrvá do 14. 2.  

emIL sCHWantner: 
sOCHaŘsKÝ GÉnIUs Z trUtnOVsKa

Výstava,	uspořádaná	u	příležitosti	125.	výročí	narození	a	60.	výro-
čí	úmrtí	Emila	Schwantnera	(1890	-	1956),	přibližuje	život	umělce,	
který	studoval	na	Akademii	výtvarných	umění	v	Praze	u	prof.	Josefa	
Václava	Myslbeka	 i	 jeho	asistenta	Jana	Štursy	a	 je	neodmyslitelně	
spjat	s	naším	krajem.	Narodil	se	v	Královci	na	Žacléřsku,	ovšem	dlou-
há	léta	měl	ateliér	v	Trutnově,	kde	také	v	dnešní	Husově	ulici	bydlel.	
Během	svého	působení	na	Trutnovsku	vytvořil	velké	množství	kva-
litních	sochařských	děl.	Jeho	pomníky	(věnované	zejména	padlým	
z	první	světové	války)	a	plastiky	lze	dodnes	nalézt	nejen	v	Trutnově	
a	řadě	okolních	obcí,	ale	i	ve	sbírkách	muzeí	a	galerií.	Výstava	potrvá 
do 28. 2.

OD BerLÍna a HIrOšImy 
K našÍ sOUčasnOstI (I. čÁst)

Přednášející	Dr.	Karel	Řehák	provede	analýzu	mezinárodního	vý-
voje,	situace	a	politiky	od	skončení	druhé	světové	války	do	pádu	
berlínské	zdi:	začátek	studené	války,	formování	sovětského	bloku	
i	„třetího“	světa,	vznik	vojensko-politických	seskupení,	aspekty	ja-
derné	strategie	a	dobývání	kosmu,	války	v	Koreji	a	 Indočíně,	ka-
ribská	krize,	maďarské	i	československé	události,	helsinský	proces,	
odzbrojovací	 a	 mírová	 jednání,	 střídavé	 uvolňování	 i	 zostřování	
mezinárodního	napětí,	narůstající	celková	krize	sovětského	bloku.	
V	závěru	si	přednášející	připraví	prostor	pro	sledování	vymezené	
problematiky	v	její	II.	části.	Přednáška	se	uskuteční	ve čtvrtek	7. 1. 
od 17:00 hodin. Vstup	zdarma.

OsÍDLOVÁnÍ trUtnOVsKa PO KVĚtnU 1945

Historik	 Mgr.	 Tomáš	 Buka	 se	 ve	 své	 přednášce	 zaměří	 na	 vybra-
né	 aspekty	 průběhu	 výměny	 obyvatelstva	 v	 trutnovském	 regi-
onu	 po	 druhé	 světové	 válce.	 Provede	 stručný	 nástin	 etnických,	
hospodářských,	 sociálních	 a	 kulturních	 proměn	 oblasti	 v	 letech	
1945	-	1949	v	souvislosti	s	poválečným	osídlováním	pohraničí	Čes-
koslovenska.	Přednáška	 je	pořádána	ve	spolupráci	 se	Společností	
česko-německého	porozumění	Trutnov	-	Krkonoše,	z.	s.,	a	koná	se	
ve	čtvrtek 14. 1. od 17:00 hodin. Vstup	zdarma.

VÝtVarnÍCI trUtnOVsKa - III. DÍL
Přednášející	Roland	Günther	se	bude	ve	své	přednášce	věnovat	již	
zemřelým	výtvarníkům,	především	malířům,	kteří	působili	na	Trut-
novsku	ve	druhé	polovině	20.	století.	Připomene	Julii	Winterovou	
Mezerovou,	 Aleše	 Řezníčka,	 Jiřího	 Bergera,	 Karla	 Kratochvíla,	
Danu	 Holou-Charvátovou	 či	 Josefa	 Prouzu.	 Neopomene	 ani	 ně-
mecké	výtvarníky,	kteří	se	na	Trutnovsku	narodili,	ale	po	roce	1945	
žili	v	Německu	a	širší	veřejnosti	jsou	dnes	prakticky	neznámí,	jako	
např.	Alfons	Anders,	Rudolf	Kraus	a	Rudolf	Peschel.	Součástí	před-
nášky	budou	ukázky	děl	 jednotlivých	výtvarníků	a	 literární	 vstu-
py	v	podání	Mgr.	Mileny	Janečkové.	Přednáška	se	koná	ve	čtvrtek  
21. 1. od 17:00 hodin. Vstup	zdarma.

sLÁVa a PrOKLetÍ LÍDy BaarOVÉ

Snad	žádná	česká	herečka	20.	 století	nezažila	tak	rychlý	vzestup	
a	 vzápětí	 tak	hluboký	pád.	 Snad	nikdo	 si	nevysloužil	 tolik	obdi-
vu	a	pak	nenávisti	 jako	Lída	Baarová,	která	zemřela	v	Salzburku	
v	roce	2000.	Reportér,	spisovatel	a	dokumentarista	Stanislav	Motl	
se	 jako	 jediný	 z	 českých	 novinářů	 a	 publicistů	 s	 Lídou	 Baarovu	
od	roku	1990	pravidelně	setkával.	O	Lídě	Baarové	napsal	dvě	kni-
hy	a	natočil	dva	televizní	dokumenty.	V	jeho	čtyřicetiminutovém	
filmu	 z	 roku	 2001	 vzpomínají	 například	 i	 někdejší	 předválečné	
filmové	hvězdy	Svatopluk	Beneš,	Zita	Kabátová	či	režisér	Otakar	
Vávra.	Po	promítnutí	filmu	bude	následovat	beseda	se	Stanislavem	
Motlem.	Komponovaný	pořad	se	koná	ve	čtvrtek 28. 1. od 17:00 
hodin. Vstup	zdarma.
	

ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA

mĚstsKÁ KnIHOVna trUtnOV

Další	informace	na	www.mktrutnov.cz

Všem	našim	čtenářům	přejeme	do	nového	roku,	aby	byli	zdraví,	
spokojení,	šťastní	a	knihy	od	nás	jim	přinášely	mnoho	příjemných	
zážitků.

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

Další	setkání	klubu	Povídálci	v	oddělení	pro	děti.	Akce	je	určena	
našim	nejmenším	čtenářům	s	doprovodem.	Společně	si	přečteme	
nebo	budeme	vyprávět	pohádky,	pohrajeme	si	a	maminky	budou	
mít	možnost	prohlédnout	a	zapůjčit	si	nejnovější	knížky	pro	děti.	
Program	probíhá	volnou	 formou	a	 je	přizpůsoben	věku	a	počtu	
přítomných	dětí.

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

Zveme	 všechny	 maminky	 i	 tatínky	 s	 jejich	 dětmi	 k	 příjemně	
strávenému	dopoledni	do	pobočky	knihovny	v	HSM.	Budou	tam	
na	ně	čekat	zajímavé	knížky	plné	pěkných	obrázků.	
Těšíme	se	na	vás!

namIBIe - KaPsKÉ mĚstO 2015
úterý 12. 1. ** 17:00 hodin

Přednáška	Ing.	Pavla	Šnábla.	Vydejte	se	s	námi	na	výlet	do	v	tomto	
období	vyprahlé,	spořádané	a	poměrně	vyspělé	až	neafrické	země	
Namibie.	Na	severu	země	navštívíme	úžasný	národní	park	Etosha	
se	spoustou	vzácných	zvířat.	V	poušti	Namib	se	díky	autentickým	
záběrům	 přeneseme	 do	 světoznámých	 rudých	 dun.	 Projdeme	 se	
také	 po	 nezaměnitelném	 1200	km	 dlouhém	 pobřeží	 Atlantiku,	
známém	jako	pobřeží	koster.	V	savaně	se	seznámíme	s	původními	
kmeny	 Himbů,	 Damarů	 a	 Hererů.	 A	 na	 závěr	 našeho	 pestrého	
putování	 se	 podíváme	 do	 druhého	 největšího	 města	 Jihoafrické	
republiky	-	Kapského	města.

KLUB DrÁčeK
čtvrtek 21. 1. ** 16:00 - 17:30 hodin

Další	setkání	klubu	Dráček	se	uskuteční	v	oddělení	pro	děti.	Opět	
potkáte	 bezpočet	 duchů	 a	 strašidel,	 od	 milých	 a	 neškodných	
strašidýlek	přes	zlomyslné	skřítky	až	po	nebezpečné	přízraky.
Pokud	máte	dost	kuráže,	přijďte	se	seznámit	s	tajemnými	obyvateli	
kraje	 Vysočina	 a	 kraje	 Jihomoravského.	 Součástí	 našeho	 setkání	
bude	i	výtvarná	dílnička.	
Těšíme	se	na	odvážné	čtenáře	od	6	do	12	let.
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GaLerIe mĚsta trUtnOVa

Otevřeno:	úterý	-	pátek	9:00	-	16:30	hodin,		
sobota	-	neděle	9:30	-	15:00	hodin

Další	informace	na	www.galerietu.cz
Generálním	partnerem	GMT	je	firma	KASPER	CZ	s.	r.	o.

Petr nIKL:
JÁ Jsem tVŮJ ZaJÍC - DIaLOG s mamInKOU
malby, kresby, grafiky Petra nikla a hračky Libuše niklové

Petr	Nikl,	známý	malíř,	básník,	ilustrátor	a	performer,	se	v	Galerii	
města	Trutnova	objevuje	podruhé,	 tentokrát	 však	 se	 specifickou	
výstavou	z	cyklu	jeho	expozic	nazvaných	Dialog	s	maminkou.	Tato	
originální,	 poetická,	 částečně	 interaktivní	 instalace	 se	 odkazuje	
k	tvorbě	 jeho	matky	Libuše	Niklové,	významné	české	designérky	
dětských	 hraček,	 které	 ovlivnily	 dětství	 několika	 generací.	 Bez	
nadsázky	 lze	 říci,	 že	 se	 s	 nimi	 setkal	 snad	 každý	 z	 nás.	 Libuše	
Niklová	byla	totiž	nejen	autorkou	mnoha	populárních	plastových	
hraček,	ale	její	tvorba	také	zasáhla	do	výtvarné	formy	nafukovacích	
kruhů	 a	 člunů.	 Její	 nejvýznamnější	 návrhářská	 éra	 je	 spojena	
s	firmou	Fatra	Napajedla,	pro	niž	v	70.	letech	vytvořila	mimo	jiné	
fenomenální	nafukovací	žirafu,	slona	a	buvola.
Právě	 s	 těmito	 jejími	 objekty	 se	 návštěvníci	 mohou	 setkat	
nejen	 bezprostředně	 -	 tedy	 přímo	 si	 s	 nimi	 pohrát,	 ale	 také	
zprostředkovaně,	 protože	 matčina	 výtvarná	 práce	 zanechala	
neopomenutelné	 ozvuky	 i	 v	 tvorbě	 Petra	 Nikla.	 Kromě	 maleb,	
kreseb,	 grafik	 a	 objektů	 je	 součástí	 výstavy	 i	 čtenářský	 koutek	
s	 Niklovými	 publikacemi	 určenými	 nejen	 dětem,	 ty	 se	 dnes	 těší	
mimořádné	 oblibě	 (např.	 za	 knihu	 Záhádky	 získal	 v	 roce	 2008	
ocenění	Magnesia	Litera	v	kategoriích	„Kniha	roku“	a	„Kniha	pro	
děti	a	mládež“).
Výstava	potrvá	do 23. 1.

VLaDImÍr GrOH: aLJašKa

Cestopisné	dokumentární	výstavy	se	nesporně	těší	oblibě	diváků	
a	 nejinak	 tomu	 je	 i	 v	 případě	 záběrů	 divoké	 přírody	 Aljašky	
od	Vládi	Groha.	Jeho	objektivu	neunikla	ani	typická	fauna	tohoto	
prostředí,	 takže	 se	 kromě	 snímků	 hor	 a	 jezer	 můžete	 těšit	 také	
na	dojemné	záběry	medvědů.	
Výstava	je	přístupná	ve	výstavním	prostoru	MěÚ	Trutnov	v	pracovní	
dny	městského	úřadu	a	potrvá	do 9. 1.

mgr. Lucie Pangrácová
Galerie města trutnova

VILÉm BaLeJ: retrOsPeKtIVa 2015

Vilém	 Balej,	 legendární	 absolvent	 ateliéru	 prof.	 Vladimíra	
Kokolii	na	pražské	Akademii	výtvarných	umění.	Malíř	obklopený	
romantickou	 aurou	 takřka	 geniálního	 umělce	 a	 s	 démony	
bojujícího	podivína,	jehož	pověst	přežívá	mezi	studenty	akademie	
dodnes,	 konečně	 naživo	 vystavuje	 a	 jeho	 nejnovější	 obrazy	
můžete	 vidět	 v	 Galerii	 UFFO.	 Ačkoliv	 se	 aktivně	 neúčastní	 dění	
pražské	 ani	 žádné	 jiné	 oficiálně	 uznané	 umělecké	 scény	 a	 jeho	
aktivitu	 je	možno	sledovat	 jen	na	scéně	facebookové,	povědomí	
o	jeho	nonkonformní	osobě	a	originálním	přístupu	k	malbě	stále	
přetrvává.
Partner	Galerie	UFFO:	GRUND	a.	s.
Projekt	se	uskutečňuje	za	finanční	podpory	Státního	fondu	kultury	
ČR.
do  19.  1.  **  Galerie  UFFO  **  otevřeno:  pondělí  -  sobota  9:00  - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

mULtIPOInt

MULTIPOINT	 je	 mezinárodní	 malířské	 sympozium,	 které	 se	 koná	
každý	rok	v	červnu,	od	roku	2009	v	ateliérech	ARS	STUDIO	v	Nitře,	
a	 významně	 podporuje	 aktivity	 mezinárodní	 umělecké	 komunity.	
Během	deseti	dní	zpracovávají	umělci	konkrétní	zadání.	Každý	ročník	
je	 výjimečný	 výběrem	 autorů	 i	 vzniklých	 děl.	 Kromě	 zahraničních	
hostů	jsou	zastoupeni	malíři	ze	Slovenska	a	z	Čech.	Umělci	pocházejí	
z	různých	zemí,	kde	je	patrný	rozdílný	přístup	k	malbě,	jiný	styl	vzdělání	
a	 rozmanitost	osobních	zkušeností.	Do	 této	chvíle	 se	zúčastnilo	68	
umělců	z	30	zemí,	například	z	Mexika,	Nového	Zélandu,	Ghany,	USA,	
Číny,	Indie,	Řecka,	Španělska,	Francie,	Slovenska	a	z	Čech.
Název	 MULTIPOINT	 pochází	 z	 pomyslného	 střetu	 různých	 kultur	
a	 různých	 přístupů	 k	 malbě,	 od	 klasického	 přes	 konceptuální	
a	experimentální	přístup.	Hlavním	cílem	je	zprostředkovat	umělcům	
konfrontaci	 s	 jinými	 tvůrci,	 přinést	 osvěžení	 do	 každodenního	
tvůrčího	procesu,	možnost	vidět	jiné	postupy,	techniky	a	cesty,	díky	
kterým	mohou	nové	zkušenosti	aplikovat	do	své	vlastní	tvorby.
V	 Galerii	 UFFO	 uvidíte	 rozmanitou	 a	 živou	 podívanou,	 představí	
se	 následující	 autoři:	 Dita	 Luse	 (Litva),	 Rachel	 Eckstein	 (USA),	 Espen	
Erichsen	 (Norsko),	 Edwige	 Fouvry	 (Belgie),	 Julian	 McKinnon	 (Nový	
Zéland),	Miroir	Noir	(Španělsko/Slovensko),	Simona	Blahutová,	Tomáš	
Černý,	Ondřej	Maleček,	Petr	Kunčík,	Dita	Kaplanová,	Jakub	Janovský,	
Petr	Bulava,	Petr	Bařinka	(všichni	ČR),	Carlos	Carmonamedina	(Mexiko),	
Dhaneshwar	 Shah,	 Sunanda	 Khajuri,	 Suchismita	 Sahoo	 (všichni	
Indie),	Elena	Ascari,	Constantin	Migliorini	(oba	Itálie),	Violeta	Tanova	
(Bulharsko),	Danka	Dimitrijevic,	Baxx	Vlada	Pantelic	(oba	Srbsko),	Vemo	
Hang	(Čína),	Ewa	Maziarz	(Holandsko),	Martin	Laca,	Viliam	Sulik,	Lucia	
Cernekova,	Erika	Miklosova,	Kristina	Simekova,	Patricia	Koysova,	Lucia	
Fabova,	Jana	Bednarova,	Filip	Sabol	(všichni	Slovensko).
Vernisáž	se	uskuteční	v	úterý 26. 1. od 18:00 hodin.
Partner	Galerie	UFFO:	GRUND	a.	s.
Projekt	se	uskutečňuje	za	finanční	podpory	Státního	fondu	kultury	ČR.
27. 1. - 1. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

CeLeBrIty
Zábavný pořad s Ondřejem sokolem

Nečekaný	 pohled	 do	 soukromí	 Ondřeje	 Sokola	 a	 téměř	 všech	
umělců	v	České	republice.
„Stand up je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem je 
to něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním a zvláštním, 
odlehčeným hraním,“ říká	Ondřej	Sokol.
Napsal	a	hraje	Ondřej	Sokol,	který	má	na	svém	kontě	přes	třicet	
divadelních,	 televizních	 a	 filmových	 režií,	 více	 než	 padesát	
divadelních,	televizních	a	filmových	hereckých	rolí.	Za	svou	práci	
získal	 mnoho	 ocenění,	 např.	 dvě	 Ceny	 Alfréda	 Radoka,	 Cenu	
Sazky	 a	 Divadelních	 novin,	 Cenu	 Thálie	 nebo	 několik	 cen	 TýTý.	
Je	 spolutvůrcem	 zábavného	 pořadu	 založeného	 na	 improvizaci	
Partička,	pro	televizi	režíroval	také	pořady	Tele	Tele,	Mr.	GS,	TGM:	
Talkshow	Geni	a	Míši	a	další.
pondělí 1. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290, 260 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 12.

foto: Václav Beran
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IDIOtI
činoherní divadlo B: 

švandovo divadlo na smíchově, Praha

Divadelní	adaptace	kultovního	filmu.	Vypadají	jako	idioti,	chovají	
se	jako	idioti,	ale	co	když	je	to	jinak	…	Skupinka	lidí	se	rozhodne	
předstírat	mentální	postižení	na	protest	proti	všemu	měšťáckému.	
A	 provokovat:	 v	 restauraci,	 v	 továrně,	 na	 plovárně	 …	 kdekoli,	
hlavně	bez	jakýchkoli	zábran.	Vystavovat	na	povrch	kultivovanou	
společnost	 šoku	 a	 odhalit	 její	 pokrytectví	 i	 xenofobní	 nálady.	
Nikdo	 se	 raději	 příliš	 neptá	 na	 minulost	 a	 žije	 se	 okamžikem.	
Do	podivného	útočiště	přichází	 i	Karen,	aby	postupně	pronikala	
stále	 hlouběji	 do	 principů	 a	 zákonitostí	 tohoto	 netradičního	
spolku.	Aby	 i	ona	postupně	nalezla	 idiota	v	 sobě,	osvobodila	 se	
a	 začala	 tzv.	 blbnout.	 Zprvu	 skvělá	 zábava,	 ovšem	 záhy	 zběsilý	
úprk.	Azyl	útulného	domku	na	předměstí	 se	mění	ve	vězení.	To,	
co	 dříve	 bylo	 nevázanou	 hrou	 na	 svobodu,	 začíná	 způsobovat	
stále	častější	konflikty.	Jestli	má	být	skupina	zachována,	musí	být	
každý	člen	znovu	přezkoušen	z	odhodlání	nechat	žít	idiota	v	sobě,	
navzdory	požadavkům	reality	 i	pudu	sebezáchovy.	Ovšem	-	před	
sebou	samým	nelze	utíkat	donekonečna.
Představení	není	vhodné	pro	děti	a	mladistvé.
Režie:	Anna	Petrželková.	Hrají:	David	Punčochář,	Filip	Čapka,	Klára	
Cibulková,	Marek	Pospíchal,	Martina	Krátká,	Patrik	Děrgel,	Tomáš	
Pavelka,	Tomáš	Červinek,	Zuzana	Onufráková,	Bohdana	Pavlíková,	
Erika	Stárková,	Jiří	Weiner,	Luboš	Veselý.
sobota  9.  1.  **  UFFO  **  19:00  hodin  **  předplatitelé  vstup 
na  abonentku  Činoherní  divadlo  B,  ostatní  -  vstupné  350,  325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 30. 11. 

sLZy OšLeHanÝCH mUŽŮ
Divadelní delikatesy: 

Divadlo VOstO5, Praha

Osudový	příběh	nejúspěšnějšího	 českého	 lyžaře	Bohumila	Hanče	
a	jeho	přítele	Václava	Vrbaty	v	loutkohereckém	pozdravu	Divadla	
VOSTO5	podkrkonošským	ochotníkům.
Sto	let	po	největší	české	sportovní	tragédii	stále	s	jistotou	nevíme,	
co	přesně	se	tenkrát	stalo	na	krkonošském	Zlatém	návrší.
Když	 spolu	 ošlehaní	 účastníci	 zrušeného	 závodu	 -	 Češi,	 Němci	
a	 Norové,	 muži	 jedné	 krve	 -	 stáli	 nad	 tělem	 Bohumila	 Hanče,	
plakali	 všichni.	 Jak	 uvěřit,	 že	 ten	 nejdokonalejší	 z	 nich,	 nejlepší,	
nejstatečnější	a	vždy	ochotný	pomáhat	druhým	leží	tu	náhle	mrtev	
a	nic	ho	už	nevrátí	k	životu.
Režie:	 Ondřej	 Cihlář.	 Hrají:	 Ondřej	 Bauer,	 Kristýna	 Liška	 Boková/
Renata	Prokopová,	Tomina	Jeřábek,	Petr	Prokop,	Ondřej	Cihlář.
úterý  19.  1.  **  UFFO  **  19:00  hodin  **  předplatitelé  vstup 
na  abonentku  Divadelní  delikatesy,  ostatní  -  vstupné  330,  305, 
280 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 11.

PaDesÁtKa 
činoherní divadlo a:  

a studio rubín a Daniel strejc

Komedie.	 Pavka	 je	 nejstarším	 žijícím	 členem	 tradiční	 běžkařské	
rodiny	Bulánů.	Bojí	se,	že	syn	Jura	nedokáže	naplnit	jeho	odkaz.	
Místo	Jizerské	padesátky	ho	totiž	zajímají	manželky	rolbařů	a	členů	
horské	 služby.	 Pavka	 kvůli	 tomu	 nemůže	 jet	 rolbou,	 jak	 se	 před	
rolbaři	stydí,	a	každý	druhý	den	nosí	v	krosně	zásoby	do	své	horské	
chaty	až	z	Bedřichova.	Krosna,	kterou	vláčí	na	 svých	bedrech,	 je	
čím	 dál	 tím	 těžší.	 Ne	 proto,	 že	 by	 horalek,	 rumu	 na	 grog	 nebo	
párků	bylo	víc.	Ale	proto,	že	na	Pavku	stále	více	a	více	doléhá	tíha	
těžkého	 osudu	 Bulánových.	 Osudu,	 který	 je	 stejně	 mrazivý	 jako	
zmrzlé	sliny	vyčerpaných	běžkařů.
Režie:	 Vojta	 Kotek.	 Hrají:	 Ondřej	 Pavelka,	 Jakub	 Prachař,	 Marek	
Taclík	a	Michal	Pavlata	ze	záznamu.
čtvrtek  4.  2.  **  UFFO  **  19:00  hodin  **  předplatitelé  vstup 
na  abonentku  Činoherní  divadlo  A,  ostatní  -  vstupné  350,  325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 12.

LeO
Divadelní delikatesy: 

aurora nova Berlín (německo)

LEO	 je	 sólové	 představení	 fyzického	 divadla.	 Je	 výzvou	 pro	
naše	 vnímání	 zemské	 přitažlivosti	 a	 reality.	 Díky	 superlativnímu	
akrobatickému	výkonu	a	high-tech	videoprojekci	máme	pocit,	že	
gravitační	 zákon	 neplatí.	 Vlastně	 je	 to	 univerzální	 představení	 -	
atraktivní	pro	dospělé	i	děti,	vtipné	i	dojemné,	fascinující,	nápadité	
…	vzpírá	se	divadelním	konvencím.
Z	festivalu	Edinburgh	Fringe	cestovalo	představení	do	New	Yorku,	
představilo	se	v	Moskvě,	Hong	Kongu,	Londýně,	Sydney	…
LEO	 je	 cesta	 či	 příběh	 zdánlivě	 obyčejného	 člověka,	 jehož	 svět	
se	 stává	 fyzicky	 pomatený.	 Uvidíme	 Lea	 -	 člověka,	 který	 je	 sám,	
jen	 s	 kufříkem,	 v	 jednoduchém	pokoji.	 Jak	plyne	 čas,	 Leo	 si	 stále	
více	 uvědomuje,	 že	 všechno	 nemusí	 být	 takové,	 jaké	 se	 to	 zdá.	
Reakce	Lea	na	jeho	situaci	se	vyvíjí	-	přechází	od	alarmu	a	nejistoty	
do	zvědavosti	a	nakonec	hravosti.	Ze	své	situace	se	nakonec	začne	
těšit	 a	 najde	 nové	 a	 důmyslné	 způsoby,	 jak	 ji	 využít.	 Leo	 si	 hraje	
v	rámci	své	nové	reality,	ale	nakonec	si	znovu	uvědomí,	že	je	sám.	
Pak	 mu	 jeho	 kufr	 nabídne	 zcela	 nečekaný	 způsob,	 jak	 se	 cítit	
pohodlně	a	jako	doma.	Tato	cesta	vede	Lea	k	novému	nečekanému	
dobrodružství	 přes	 imaginární	 světy,	 až	 se	 ocitne	 opět	 sám.	 Jeho	
důvěra	 je	 otřesena,	 začne	 akceptovat,	 že	 potřebuje	 zlomit	 pouta	
svého	vězení.	Pochopí,	že	jeho	pokoj	ho	drží	jako	rukojmí.	Poté,	co	
prozkoumal	své	sny	a	touhy,	hledá	způsob,	jak	se	dostat	ven.	Přichází	
finále	Leovy	odysey	-	ze	všeho	nejdůležitější:	pátrání	po	svobodě.
úterý  16.  2.  **  UFFO  **  19:00  hodin  **  předplatitelé  vstup 
na  abonentku  Divadelní  delikatesy,  ostatní  -  vstupné  370,  345, 
320 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 12.

foto: Patrik Boreckýfoto: Michal Hančovský
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KanCL
činoherní divadlo B: 

městská divadla pražská - Divadlo rokoko

Komedie.	 První	 divadelní	 uvedení	 kultovního	 seriálu	 BBC,	 který	
je	 originálním	 a	 vtipným	 pohledem	 do	 zákulisí	 jedné	 zdánlivě	
obyčejné	kanceláře.	Moderní	 svět	 je	krutý.	Doby,	kdy	měl	každý	
úředník	zajištěno	nadosmrti	 své	teplé	místečko,	 jsou	nenávratně	
ty	 tam.	 Dnes	 se	 nad	 každičkou	 kanceláří	 permanentně	 vznáší	
hrozba	 propouštění.	 Kdokoliv	 může	 být	 ze	 dne	 na	 den	 shledán	
nadbytečným.	Takové	 jsou	základní	 situační	okolnosti	 i	 v	Kanclu	
Rickyho	Gervaise.	Své	místo	si	tu	hlídá	bodrý	a	za	každou	cenu	vtipný	
šéf	a	také	řada	podřízených,	kteří	si	uvědomují	jeho	neschopnost,	
ale	musejí	být	loajálně	servilní.	To	vše	dohromady	vytváří	celou	řadu	
humorných	situací,	které	 jsou	dokonale	odpozorované	ze	života	
a	 jdou	až	na	 samu	dřeň	 tématu	 i	mezilidských	vztahů.	Předloha	
není	 v	 pravém	 smyslu	 slova	 sitcomem	 (i	 když	 v	 Montreux	 získal	
seriál	cenu	právě	v	této	kategorii).	Je	to	jakýsi	polodokumentární	
otisk	reality,	který	vtipně	a	s	nadsázkou	zkoumá	každodenní	život	
a	také	míru	únosné	trapnosti.	Jde	o	humor,	který	mnohdy	zamrazí.	
Je	postaven	na	velmi	věrohodném	pohledu	na	věc.
Režie:	Petr	Svojtka.	Hrají:	Vasil	Fridrich,	Jiří	Hána,	Zbigniew	Kalina,	
Henrieta	 Hornáčková,	 Veronika	 Janků,	 Stanislav	 Lehký/Zdeněk	
Dolanský,	Robert	Hájek,	Radim	Kalvoda,	Lenka	Zbranková,	Jaroslav	
Vlach.
úterý  9.  2.  **  UFFO  **  19:00  hodin  **  předplatitelé  vstup 
na  abonentku  Činoherní  divadlo  B,  ostatní  -  vstupné  350,  325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 12.

ZLOčIn V POsÁZaVsKÉm PaCIFIKU
Divadlo a hudba: 

Divadlo Kalich, Praha a městské divadlo mladá Boleslav

Úchvatný	příběh	o	tom,	kterak	vyzývavě	mladá	slečna	Luiza,	dcera	
továrníka,	 skrze	 četná	 nebezpečenství	 až	 na	 vltavském	 parníku	
svého	 bujarého	 a	 rozjásaného	 štěstí	 dojde.	 Budeme	 trnouti	
a	 o	 sličnou	 hrdinku	 se	 obávati	 na	 pikovické	 dráze	 železniční,	
v	 opuštěném	 srubu	 osady	 Ontário,	 v	 obávaných	 peřejích	 řeky	
Sázavy	 i	 v	 neprostupných	 lesích	 plných	 divé	 zvěře.	 Poblíž	 je	
však	 neohrožený	 jinoch	 -	 ošlehaný	 větry	 oceánů,	 s	 vždy	 dobře	
nabroušeným	tomahawkem	v	ruce	…	
Osvědčená	autorská	dvojice	-	režisér	Ondřej	Havelka	a	scenárista	
Martin	 Vačkář,	 která	 spolu	 vytvořila	 řadu	 úspěšných	 inscenací	
(mj.	Má	férová	Josefína,	Muži	v	ofsajdu,	Saturnin),	se	ve	své	nové	
hudební	retrokomedii	zabývá	módním	fenoménem	třicátých	let	-	
světem	trampingu.
Jde	 o	 střet	 svobodymilovných	 trampů	 s	 pražskou	 smetánkou.	
Zatímco	zlatá	mládež	se	potácí	ve	stinných	údolích	továrnického	
života,	 smetánku	 slíznou	 milovníci	 posázavských	 roklí.	 Nebo	
naopak	…?	
Režie:	Ondřej	Havelka.	Hrají	a	zpívají:	Petra	Nakládalová,	Vojtěch	
Havelka,	 Petr	 Halíček,	 Jaroslava	 Kretschmerová/Anna	 Polívková,	
Bohumil	Klepl/Ota	Jirák,	Petr	Bucháček,	Miroslav	Babuský,	Martin	
Zbrožek,	Jakub	Šafr,	Rozalie	Havelková/Denisa	Barešová.
pondělí  15.  2.  **  UFFO  **  19:00  hodin  **  předplatitelé  vstup 
na abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč 
** předprodej vstupenek od 7. 12. 

6. rePreZentačnÍ PLes mĚsta trUtnOVa
Pořadatel:	město	Trutnov	a	UFFO	-	SCT

Již	 po	 šesté	 vás	 město	 Trutnov	 a	 UFFO	 -	 SCT	 zvou	 na	 ples	 plný	
krásné	hudby	a	zábavy.	
Večer	 bude	 zahájen	 vystoupením	 trutnovských	 mažoretek	
NEMESIS,	které	v	roce	2015	získaly	významná	ocenění	na	Mistrovství	
Evropy	(první	místo	a	titul	Mistryně	Evropy	získala	v	sólo	formaci	
pom	classic	seniorka	Alena	Nováková,	celému	souboru	patří	druhé	
místo	a	titul	prvních	vicemistryň	Evropy	v	pom	classic).	
K	tanci	a	poslechu	bude	hrát	JH	Big	Band	Hradec	Králové,	který	
se	bude	střídat	s	DJ	Josefem	Rumlerem	a	 jeho	hudebními	oldies	
vstupy	 ze	 70.	 až	 90.	 let.	 Jako	 host	 vystoupí	 společně	 s	 JH	 Big	
Bandem	Ondřej	Ruml,	vynikající	zpěvák,	herec,	muzikant.
Návštěvníci	 plesu	 se	 mohou	 dále	 těšit	 na	 výjimečné	 vystoupení	
Ethana	 Lawa	 a	 jeho	 CYR	 WHEEL	 -	 akrobatické	 a	 gymnastické	
vystoupení	v	kovovém	kruhu	otáčejícím	se	na	zemi.	Ethan	Law	se	
zúčastnil	i	festivalu	Cirk-UFF	2015.
Součástí	programu	bude	rovněž	taneční	skupina	Wings	Step,	která	
přiveze	svou	originální	stepařskou	a	rytmickou	show	s	vynikajícími	
beat	 boxery.	 Stepaři	 z	 této	 skupiny	 jsou	 považováni	 za	 nejlepší	
v	celé	České	republice.
Celým	večerem	vás	bude	provázet	známý	moderátor	Aleš	Cibulka.	
Připravena	je	také	soutěž	o	hodnotné	ceny.
Generálním	 partnerem	 plesu	 je	 KARA	 Trutnov,	 a.	 s.	 Hlavními	
partnery	jsou	Vodovody	a	kanalizace	Trutnov,	a.	s.,	a	Kooperativa	
pojišťovna,	a.	s.,	Vienna	Insurance	Group.	Dalšími	partnery	plesu	
jsou	Veterinář,	s.	r.	o.,	POPAS	CZ,	s.	r.	o.,	Continental	Automotive	
Czech	Republic	s.	r.	o.,	TRANSPORT	Trutnov	s.	r.	o.,	BOS	auto	s.	r.	o.,	
Technické	služby	Trutnov	s.r.o.
sobota 30. 1. ** UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin ** vstupné 460 Kč ** 
předprodej vstupenek od 6. 1. pouze v Inforecepci UFFO

rODInnÉ UFFOKOUsKy

VšeCHnO LÍtÁ, CO PeŘÍ mÁ
Divadlo DraK Hradec Králové
Představení	pro	děti	od	3	let.	Každý	jistě	zná	ten	pocit	-	balonek	se	
vznáší	vzduchem,	držíme	jej	na	provázku	a	najednou	je	pryč.	Stoupá	
vzhůru,	pomalu	se	zmenšuje,	až	úplně	zmizí	v	nebi.	Co	si	počít,	slzy	
nic	nezmůžou.	V	podobné	situaci	 jsou	hrdinové	našeho	příběhu.	
Místo	 naříkání	 a	 pláče	 však	 podniknou	 dobrodružnou	 cestu	
na	Planetu	ztracených	balonků.	Několik	pokusů	vznést	se	a	letět	
připomíná	osudy	„Báječných	mužů	na	létajících	strojích“.	Odvěký	
sen	o	 létání	 se	 stane	 skutkem.	Podaří	 se	našim	vzduchoplavcům	
dosáhnout	svého	cíle,	Planety	ztracených	balonků?	Tato	inscenace	
byla	oceněna	na	zahraničních	i	tuzemských	festivalech.
Režie:	 Jakub	Krofta.	Hrají:	 Petra	Cicáková,	Milan	Žďárský,	 Luděk	
Smadiš.
neděle 17. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč,  
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 12.

GaGarIn!
Divadlo športniki 
Představení	 pro	 diváky	 od	 12	 let.	 Inscenace	 pojednává	 o	 životě	
a	 díle	 Jurije	 Alexejeviče	 Gagarina,	 prvního	 člověka	 ve	 vesmíru.	
Loutky,	 zpěvy,	 tance.	 A	 ke	 slovu	 přijdou	 i	 filmové	 týdeníky	 …		
Športniki	 jsou	 nezávislé	 česko-slovinské	 divadlo.	 Inscenace	
GAGARIN!	 navazuje	 na	 úspěšnou	 inscenaci	 Back	 to	 Bullerbyn,	
kterou	 jste	 již	 v	 rámci	 UFFOkousků	 mohli	 vidět	 předminulou	
sezonu.
Režie:	Jakub	Vašíček	a	kol.	Hrají:	Adam	Kubišta,	Johana	Vaňousová,	
Elena	Volpi,	Tomáš	Jarkovský,	Jakub	Vašíček.
neděle 24. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 90 Kč, se slevovou 
kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 12.

foto: Jarmila Kovaříková
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sLZa 

Nová	 kometa	 na	 českém	 hudebním	 nebi	 se	 jmenuje	 SLZA.	 Petr	
Lexa	 a	 Lukáš	 Bundil	 svým	 popem	 oslovují	 především	 teenagery,	
jejich	debutové	album	Katarze	se	vyšplhalo	až	na	vrchol	hitparády,	
jelikož	 se	 stalo	 nejprodávanější	 hudební	 nahrávkou	 v	 Česku.	
Melodické	písně	s	chytlavými	a	výraznými	refrény	zajistily	dvojici	
úspěch	 také	 v	 anketě	 Český	 slavík,	 a	 Slza	 se	 tak	 může	 pyšnit	
vítězstvím	 v	 kategoriích	 Objev	 roku	 a	 Hvězda	 internetu.	 Jednu	
z	nejžádanějších	skupin	současnosti	můžete	slyšet	i	v	Uffu.
Koncert	je	na	stání.
pátek 12. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné do 30. 12. do 16:00 
hodin 190 Kč, poté 250 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 11.

aKaDemIe tŘetÍHO VĚKU

První	 setkání	 v	 roce	 2016	 se	 uskuteční	 11.	 ledna,	 mimořádně 
začíná již ve 14:00 hodin.	Přednáší	Mgr.	Jan	Materna,	Ph.D.:	Včela	
medonosná	-	hospodářské	zvíře	nebo	fenomenální	tvor?	
Od	další	přednášky	25.	ledna	jsou	již	začátky	v	tradičním	čase	14:30	
hodin.	Akademie	třetího	věku	se	koná	vždy	jednou	za	dva	týdny	
v	pondělí	v	kině	Vesmír.	Noví	zájemci	se	nemusejí	nijak	přihlašovat,	
stačí	přijít	na	první	lednové	setkání,	kde	zaplatí	účastnický	poplatek	
ve	výši	50	Kč	na	období	zimy	a	jara	(celkem	sedm	přednášek).	

stŘeDnÍ amerIKa 
aneB Z Panamy DO meXIKa

část první: Panama, Kostarika, nikaragua, Honduras

radko Chadima	 ve	 svém	 novém	 pořadu	 vypráví	 a	 promítá	
snímky	z	cesty	Panamou,	Kostarikou,	Nikaraguou	a	Hondurasem:	
Stavební	div	světa	-	Panamský	průplav,	kostarický	prales	s	kolibříky,	
lago	 Nicaragua,	 činné	 sopky	 a	 ruiny	 (stély)	 mayské	 kultury	
v	honduraském	Copanu.
pondělí 11. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 12.

LaOs a KamBODŽa

Navštivte	prostřednictvím	cestopisné	přednášky	radky tkáčikové	
dvě	 pozoruhodné	 země	 Asie	 -	 Laos	 a	 Kambodžu.	 Historie	
nejúžasnějšího	 asijského	 komplexu	 Angor	 watt,	 buddhistické	
kláštery,	 krvavá	 sedmdesátá	 léta	 genocidy	 Rudých	 Khmerů	
v	Kambodži,	metropole	Phnom	Penh,	která	byla	za	vlády	Rudých	
Khmerů	takřka	srovnaná	se	zemí.	Zelená	džungle	a	život	horských	
kmenů	 turisty	 opomíjené	 země	 Laosu.	 Luang	 Prabang,	 město	
chrámů,	 rybářské	 vesnice	 na	 břehu	 veletoku	 Mekong,	 utajené	
krasové	 jeskyně,	 země	 zelených	 pahorků.	 Šestidenní	 cesta	
na	kajacích	po	 řece	 izolované	v	džungli.	O	zemi,	 lidech,	historii,	
kultuře	 a	 zvycích	 těchto	 sousedních	 a	 přitom	 velmi	 rozdílných	
zemí.
pondělí 25. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 12.

Z naBÍDKy POŘaDŮ na DaLšÍ mĚsÍCe

7. 2.   tIsÍC a JeDna nOC 
Rodinné	UFFOkousky:		
Divadlo	Toy	Machine	
Představení	pro	děti	od	3	let	
Vstupné	70	Kč,	se	slevovou	kartou	56	Kč.		
Předprodej	vstupenek	od	11.	1.

8. 2.   KamčatKa  
Cestopisný	večer	-	Martin	Loew	
Vstupné	80	Kč.	Předprodej	vstupenek	od	11.	1.

11. 2.   GUItarra Cantante 
Koncert	
Barbora	Martínková	-	Polášková	(mezzosoprán)	a	Duo	
Siempre	Nuevo	-	Matěj	Freml,	Patrick	Vacík	(kytary)	
Vstupné	120	Kč.	Předprodej	vstupenek	od	11.	1.

14. 2.   maLÁ mOŘsKÁ VÍLa 
Rodinné	UFFOkousky:		
Divadlo	Lokvar	
Představení	pro	děti	od	5	let	
Vstupné	70	Kč,	se	slevovou	kartou	56	Kč.		
Předprodej	vstupenek	od	11.	1.	

21. 2.   ZImnÍ KOnCert 
Police	Symphony	Orchestra	
Vstupné	110	Kč.	Předprodej	vstupenek	od	14.	12.	

22. 2.   rOZmanItÁ sÝrIe 
Cestopisný	večer	-	Libor	Drahoňovský	
Vstupné	80	Kč.	Předprodej	vstupenek	od	18.	1.

28. 2.   KarneVaL PrO DĚtI 
Zábavné	odpoledne	s	Pavlem	Novákem	
Vstupné	70	Kč.	Předprodej	vstupenek	od	18.	1.	

11. 3.   eKtOr, sePar 
Koncert	na	stání	
Vstupné	do	29.	2.	240	Kč,	od	1.	3.	290	Kč.	Předprodej	
vstupenek	od	18.	11.

22. 3.   POUtnÍCI  
Koncert	-	bluegrass	a	country	band			
Vstupné	150	Kč	v	předprodeji,	190	Kč	v	den	koncertu.	
Předprodej	vstupenek	od	7.	12.
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KInO VesmÍr
	

 

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR.

Změna	programu	vyhrazena!	Za	nezletilé	zodpovídají	rodiče!

PŘeDPrODeJ VstUPeneK

8:00	-	19:30	(po	-	so)	 Inforecepce	UFFO

9:00	-	17:00	(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

leden 2016

1.	pátek nOVÝ rOK - kino Vesmír nepromítá

2.	sobota
3.	neděle
16:30	hodin	

snOOPy a CHarLIe BrOWn: PeanUts Ve FILmU (2D)
americký animovaný rodinný film. Postavičky	z	oblíbené	partičky	
„Peanuts“	 se	 představí	 na	 filmovém	 plátně	 tak,	 jak	 jste	 je	 ještě	
nikdy	neviděli	-	v	počítačové	animaci.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut **  
vstupné 105 Kč, děti do 15 let 80 Kč

2.	sobota
3.	neděle
19:00	hodin

UŽ teĎ mI CHyBÍš
Britské romantické komediální drama. Milly	 a	 Jess	 byly	 odjakživa	
nejlepšími	kamarádkami.	Od	dětství	spolu	sdílely	absolutně	všechno	
-	tajemství,	šaty,	dokonce	i	kluky,	se	kterými	chodily.	
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 100 Kč

4.	pondělí
19:00	hodin

aLDaBra: ByL JeDnOU JeDen OstrOV (3D)
český rodinný dokumentární film. Jedinečný	 výlet	 do	 míst,	 kam	
lidská	noha	takřka	nemá	možnost	vkročit.	Příběh	plný	fascinujících	
dobrodružství	přírodního	světa	nabízející	mimořádný	zážitek.
Mládeži přístupno ** 73 minut ** vstupné 110 Kč

5.	úterý
16:30	hodin

aLDaBra: ByL JeDnOU JeDen OstrOV (2D)
český rodinný dokumentární film.
Mládeži přístupno ** 73 minut ** vstupné 80 Kč

5.	úterý
6.	středa
19:00	hodin

FaKJŮ Pane UčIteLI 2
německá komedie. Opět	 se	 můžete	 potkat	 s	 hodně	 netradičním	
učitelem,	jeho	tak	trochu	potrhlou	kolegyní	a	studenty	všeho	druhu.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 115 minut **  
vstupné 100 Kč

7.	čtvrtek
19:00	hodin

češI PrOtI čeCHŮm                         art film - pro náročnější diváky
český dokumentární film. Filmová	 reportáž	 s	 prvky	 osobního	
deníku	se	zaměřuje	na	xenofobii	v	české	společnosti	a	aktivizmus	
proti	neonacistickým	demonstracím.
Do 12 let nevhodné ** 92 minut ** vstupné 80 Kč 

8.	pátek
9.	sobota
16:30	hodin

HODnÝ DInOsaUrUs (2D)
americký animovaný film. Co	kdyby	asteroid,	který	jednou	provždy	
změnil	 život	 na	 Zemi,	 naši	 planetu	 minul	 a	 obří	 dinosauři	 by	
nevyhynuli?
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut **  
vstupné 100 Kč

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

Osm HrOZnÝCH
americký western. Osmý	 film	 kultovního	 režiséra	 Quentina	
Tarantina	plný	napětí,	akce,	zbraní	a	skvělých	herců.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 180 minut ** vstupné 110 Kč

10.	neděle
16:30	hodin	

HODnÝ DInOsaUrUs (3D)
americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut **  
vstupné 130 Kč

11.	pondělí	
19:00	hodin			

stŘeDnÍ amerIKa (1. část)
radko Chadima - cestopisný pořad                   
Vstupné 80 Kč

12.	úterý
19:00	hodin	

PerFeKtnÍ Den
španělské drama. Skupina	humanitárních	pracovníků	pomáhá	při	
řešení	krize	ve	válečné	zóně.	
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 100 Kč

14.	čtvrtek
19:00	hodin

ZKÁZa KrÁsOU                                art film - pro náročnější diváky
český dokument. Film	o	herečce	Lídě	Baarové,	pro	kterou	byla	její	
krása	největším	darem	i	prokletím,	natočila	Helena	Třeštíková.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

15.	pátek
16.	sobota
17.	neděle
16:30	hodin	

LeDOVÁ seZÓna
americká animovaná komedie. Lední	 medvěd	 Norm	 se	 vydává	 se	
svými	třemi	lumíky	do	New	Yorku,	kde	musí	zajistit	svému	domovu	
klid	 od	 civilizace.	 A	 užít	 si	 i	 trochu	 legrace,	 když	 už	 jsou	 jednou	
ve	městě	...
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 86 minut **  
vstupné 110 Kč

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

mUZIKÁL aneB Cesty Ke štĚstÍ
český hudební film. Snímek	 o	 dnešních	 mladých	 lidech	 a	 jejich	
životech	-	o	touze	po	úspěchu,	kamarádství,	rivalitě,	odvaze	a	také	
o	lásce	s	písněmi	ze	slavného	muzikálu	Starci	na	chmelu.
Do 12 let nevhodné ** 85 minut ** vstupné 130 Kč

18.	pondělí
19:00	hodin

GraVItatIOn
český film. Celovečerní	debut	P.	Špetly	a	D.	Gumbírové	 s	hudbou	
K.	 Antonína	 staví	 na	 úspěchu	 internetových	 motivačních	 videí	
a	 předává	 tak	 divákovi	 energii	 zabalenou	 v	 příbězích	 sportovců,	
jejichž	sporty	nejsou	v	Česku	na	nejvyšších	příčkách	popularity.
Do 12 let nevhodné ** 99 minut ** vstupné 110 Kč

19.	úterý
20.	středa
19:00	hodin
	

reVenant: ZmrtVÝCHVstÁnÍ
americké dobrodružné drama. Hugh	 Glass	 zůstává	 v	 americké	
divočině	 sám,	 těžce	 zraněn	 a	 opuštěn	 proradným	 Fitzgeraldem.	
Jedinou	 zbraní	 mu	 je	 vlastní	 vůle,	 díky	 níž	 překoná	 nepřátelskou	
krajinu,	brutální	zimu	a	bojovné	kmeny,	 to	vše	v	neúnavné	snaze	
přežít	a	pomstít	se.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 151 minut ** vstupné 120 Kč

21.	čtvrtek
19:00	hodin	

(POKOJ) rOOm                                 art film - pro náročnější diváky
Irské drama. Filmová	 adaptace	 knižního	 bestselleru	 E.	 Donoghue	
Pokoj.	Neobyčejný	příběh	pětiletého	chlapce	a	jeho	matky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 100 Kč

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

KyKy ryKy a PÁr VaJeC
animovaný rodinný film. Ryky	se	narodil	jako	zakrslé	kuře.	Ale	když	
chce	zlý	rančer	zničit	jeho	domov	a	rodinu,	tak	se	musí	z	plachého	
mladého	kuřete	stát	odvážným	kohoutem.	
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 98 minut **  
vstupné 100 Kč

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

LÍDa BaarOVÁ
české biografické romantické drama. Příběh	 ženy,	 která	 milovala	
„Ďábla“.	Režie:	Filip	Renč.	Hudba:	Ondřej	Soukup.
Do 12 let nevhodné ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

25.	pondělí
19:00	hodin

LaOs a KamBODŽa
radka tkáčiková - cestopisný pořad                
Vstupné 80 Kč

26.	úterý
27.	středa
19:00	hodin

JOy
americké životopisné komediální drama.	 Snímek	 natočený	 podle	
skutečné	události	popisuje	příběh	ženy,	které	se	navzdory	překáž-
kám	podaří	splnit	si	svůj	celoživotní	sen.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut ** vstupné 110 Kč

27.	středa
10:00	hodin

					

POHÁDKy PrO KOčKU
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:	 Kotě;	 O	 kočičce,	
myšičce	 a	 červené	 slepičce;	 Kočičí	 škola;	 Kocourek	 Modroočko:	 Já	
a	můj	dvojnožec;	Malování	pro	kočku;	Kocourek	Mňouk.
Mládeži přístupno ** 76 minut ** vstupné 30 Kč

28.	čtvrtek
19:00	hodin	

ZBrUsU nOVÝ ZÁKOn
Lucembursko-francouzsko-belgická komedie. Oblíbený	 Jaco	 van	
Dormael	 (Pan	 Nikdo)	 přichází	 s	 originální	 komedií	 postavenou	
na	 skvělém	 scénáři.	 Poetické	 a	 vizuálně	 uhrančivé	 pasáže	
v	kombinaci	s	chytrou,	hravou	a	vtipnou	situační	komikou.	Snímek	
získal	třetí	místo	diváků	na	FF	v	Karlových	Varech.
Mládeži přístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 80 Kč

29.	pátek
30.	sobota
31.	neděle
16:30	hodin

aLVIn a CHIPmUnKOVÉ: čIPernÁ JÍZDa (2D)
americký animovaný film. Nová	 dobrodružství	 čiperných	 veverek	
Alvina,	Simona	a	Theodora.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut **  
vstupné 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč

29.	pátek
19:00	hodin

DO POsLeDnÍHO DeCHU (3D)
americký akční thriller. Pozoruhodný	příběh	nejodvážnější	plavby	
malého	záchranného	člunu	v	historii	pobřežní	stráže.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 170 Kč

30.	sobota
31.	neděle
19:00	hodin

DO POsLeDnÍHO DeCHU (2D)
americký akční thriller.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 140 Kč
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