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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PROSINCI 2015 
úterý 1. 12.  POVÍDÁLCI

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

úterý 1. 12.  OD MARTINA KE ŠTĚPÁNU
Představení folklórního souboru Zhor ZUŠ Trutnov
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Národní dům ** 16:30 a 17:30 hodin

úterý 1. 12.  ČECHOMOR - KOOPERATIVA TOUR 2015 
Host: Heroldovo kvarteto a Patricie
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 3. 12.   MIKULÁŠOVINY
Akce pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

čtvrtek 3. 12.  KRKONOŠSKÉ VÁNOCE: 
„CO JSEM SE SMUTNEJ NATĚŠIL…“
Přednáší PaedDr. Jan Luštinec
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 5. 12.  COLOURS OF GTU
Trutnovský advent 2015
Koncert pěveckého sboru pod vedením 
Dr. Vojtěcha Kábrta
Pořadatel: Občanské sdružení Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin

pondělí 7. 12.  PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU
Představení Martina Sochora 
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 7. 12.  KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
Akce pro rodiče a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 7. 12.   AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Pavel Toufar: O betlémské hvězdě 
aneb České Vánoce
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 7. 12.  SKOTSKO NEJEN V OBRAZECH
aneb Jak se dá ve Skotsku skotačit
Cestopisný večer Ctibora Košťála a jeho hostů 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 9. 12.  AUTORSKÉ ČTENÍ ANNY JOHANY NYKLOVÉ 
Z KNIHY SNĚNÍ BABKY ŤAPKY
Akce pro nejstarší čtenáře
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 10:00 hodin

pátek 11. 12.   ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Při Malých adventních trzích hraje Městská 
dechová hudba Krakonoška
Pořadatel: UFFO - SCT
před Uffem ** 15:00 hodin 

pátek 11. 12.  PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
16:00 - 21:00 hodin

neděle 13. 12.  SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Víti Marčíka 
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

neděle 13. 12.  MARTIN KUDRNA - varhany
ZDENĚK HÄCKL - housle
Trutnovský advent 2015
Koncert výjimečných mladých talentů
Pořadatel: Občanské sdružení Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin

pondělí 14. 12.  DŘÍVE, NEŽ PŘIJDOU VÁNOCE
Chorea Corcontica a The Art of Inside Out
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 16. 12.  STABAT MATER 
Divadlo a hudba: 
Tichá Opera - Operní studio NOS / Cirqueon 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 17. 12.  DRÁČEK
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 17. 12.  PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S P. JANEM RYBÁŘEM
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 hodin

sobota 19. 12.  POLYFONNÍ SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO 
NAD METUJÍ
Trutnovský advent 2015
Nově nalezená Rybova mše e moll, Zelenkovo 
Magnifi cat a mnoho jiného. Řídí: Lukáš Janko.
Pořadatel: Občanské sdružení Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin

sobota 19. 12.  MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

neděle 20. 12.  KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Pořadatel: Městská dechová hudba 
Krakonoška, UFFO - SCT a město Trutnov 
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin 

neděle 20. 12.  DŮKAZ
Činoherní divadlo A: 
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 
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pondělí 21. 12.  BEZ BAB! aneb KUTLOCH
Činoherní divadlo B: 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 25. 12.  H-KVINTET TRUTNOV A HOSTÉ
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

sobota 26. 12.  TRADIČNÍ SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
Trutnovský advent 2015
Martin Matyska - varhany, Anežka Johanka 
Mišoňová - soprán, Radomír Matyska - 
sopránsaxofon
Pořadatel: Občanské sdružení Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin

čtvrtek 31. 12.  SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin

 VÝSTAVY 
do 2. 12.  ... A FOTÍME NA CESTÁCH

Výstava stacionáře Trutnov
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

do 8. 12.  NATVRDLÍ NATVRDO
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 31. 12.  HORY JANA ČERVINKY
Okamžiky z historie československého 
expedičního horolezectví. Výstava fotografi í 
vznikla díky archivu československého 
reprezentanta v horolezectví Jana Červinky, 
jenž je také autorem většiny snímků.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 31. 12.  PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 
A BITVA U TRUTNOVA 1866 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 9. 1.  VLADIMÍR GROH: ALJAŠKA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor městského úřadu

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 28. 2.  EMIL SCHWANTNER: 
SOCHAŘSKÝ GÉNIUS Z TRUTNOVSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

7. 12. - 27. 1.  JIŘÍ DURDÍK: V POHYBU
Výstava fotografi í
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

10. 12. - 23. 1.  PETR NIKL: JÁ JSEM TVŮJ ZAJÍC - DIALOG 
S MAMINKOU
Vernisáž 9. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

12. 12. - 14. 2.  TRUTNOV POD SNĚHOVOU PEŘINOU
Výstava starých fotografi í a pohlednic 
Vernisáž 11. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

16. 12. - 19. 1.  VILÉM BALEJ: RETROSPEKTIVA 2015
Vernisáž 15. 12. od 18:00 hodin 
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

 KURZY
sobota 5. 12.  STAROČESKÉ VÁNOCE

Odpoledne plné vánoční tvorby. Čekají 
na vás tyto workshopy: foukané skleněné 
vánoční ozdoby, vánoční drátování, keramické 
jmenovky, vánoční andílci, svícny, fl oristické 
aranžmá, zvonečky z pedigu, vánoční 
přání a zdobení perníčků. K prodeji budou 
i drobné vánoční dekorace. Akci podpořili: 
Královéhradecký kraj, město Trutnov, 
Ministerstvo kultury ČR.
Rezervace: www.dumpodjasanem.cz
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 
13:00 - 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč

 PŘIPRAVUJE SE
neděle 10. 1.  POST CONVIVIUM 

Trutnovský advent 2015 (after party)
Martin Kudrna - klavír, akordeon, varhany. 
Martin Matyska - klavír, cistra. Anežka J. 
Mišoňová - 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

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 ** předprodej vstupenek od 1. 12.: 
Inforecepce UFFO, www.uffo.cz a TIC 
na Krakonošově nám.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 1. 12. ** 9:30 hodin ** oddělení pro děti

Další setkání klubu Povídálci. Akce je určena našim nejmenším čte-
nářům 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 for-
mou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí.

KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
V POBOČCE HSM

pondělí 7. 12. ** 9:00 - 11:00 hodin

Zveme opět všechny maminky i tatínky, aby se svými dětmi zavítali 
do naší knihovny. Budou na ně čekat pěkné knížky a zpříjemní si 
tak čekání na Ježíška.
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AUTORSKÉ ČTENÍ ANNY JOHANY NYKLOVÉ
Z KNIHY SNĚNÍ BABKY ŤAPKY 

A VYPRÁVĚNÍ O ŽIVOTĚ
středa 9. 12. ** 10:00 hodin ** studovna

Dovolujeme si pozvat naše nejstarší čtenáře na již tradiční předvá-
noční setkání. Tentokrát máme pro návštěvníky překvapení! Přijede 
za námi „BABKA ŤAPKA“ - spisovatelka a cestovatelka Anna Joha-
na Nyklová. Kromě několika povídek s vánoční tematikou představí 
i svou novou knihu - Snění Babky Ťapky. Čtení doplní i vyprávěním 
zajímavých příhod ze svého pestrého a ne vždy jen veselého života.
Paní Nyklová naši knihovnu již v minulosti navštívila se svou první 
knihou Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české 
babičky. Její čtení i osobité vyprávění z cest ocenili všichni návštěv-
níci a věříme, že tomu tak bude i tentokrát ...

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

Vánoční setkání klubu Dráček. V adventním čase se sejdeme, aby-
chom si společně přečetli o vánočních zvycích a tradicích nejen u nás, 
ale také v jiných zemích světa. Na děti bude čekat pěkná vánoční 
pohádka a povídání o tom, kdo naděluje dárky třeba v Itálii, Němec-
ku či Dánsku. Součástí setkání bude již tradičně výtvarná dílnička.
Prosíme maminky, aby k dotvoření pravé vánoční atmosféry dětem 
přibalily vánoční cukroví.

VÁNOČNÍ KVÍZ V POBOČCE V HSM

Na Vánoce se všichni těšíme celý rok. Jsou totiž děsně prima. Ale 
jak to vlastně přijde, že slavíme Vánoce? Proč? A jak? To zjistíte 
ve vánočním kvízu, který pro Vás připravily pracovnice knihovny 
na pobočce v HSM. Kvíz je určen pro děti 2. - 5. tříd, zájemci mo-
hou přijít do knihovny od 12:00 do 17:30 hodin během celého pro-
since. Úspěšní luštitelé dostanou malou odměnu.

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM SVÁTKŮ

Provozní doba v oddělení pro dospělé čtenáře a ve studovně
Středa 23. 12.   8:00 - 17:00 hodin
24., 25., 26., 27. 12.  zavřeno
Pondělí 28. 12.   8:00 - 17:00 hodin
Úterý 29. 12.   8:00 - 17:00 hodin
Středa 30. 12.   8:00 - 17:00 hodin
31. 12., 1. 1., 2. 1., 3. 1. zavřeno

Provozní doba v oddělení pro děti
Středa 23. 12.   8:00 - 17:00 hodin
24., 25., 26., 27. 12.  zavřeno
Pondělí 28. 12.   8:00 - 12:00 hodin
Úterý 29. 12.   8:00 - 12:00 hodin
Středa 30. 12.   8:00 - 12:00 hodin
31. 12., 1. 1., 2. 1. a 3. 1. zavřeno

Provozní doba v pobočce HSM
Středa 23. 12.   12:00 - 17:30 hodin
24., 25., 26., 27. 12.  zavřeno
Pondělí 28. 12.   12:00 - 17:30 hodin 
Úterý 29. 12.     9:00 - 11:00 a 12:00 - 17:30 hodin 
Středa 30. 12.   12:00 - 17:30 hodin  
31. 12., 1. 1., 2. 1. a 3. 1. zavřeno

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a současně po-
přáli příjemné prožití vánočních svátků, do roku 2016 pak 
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Děkujeme za zájem o naše služby a těšíme se na Vás v roce 2016.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Muzeum bude zavřeno ve dnech 24. - 25. 12., 31. 12. a 1. 1.

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

EMIL SCHWANTNER: 
SOCHAŘSKÝ GÉNIUS Z TRUTNOVSKA

Výstava je pořádána u  příležitosti 125. výročí narození a 60. výro-
čí úmrtí sochařského génia Emila Schwantnera (1890 - 1956). Ži-
vot tohoto umělce, který studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze u profesora Josefa Václava Myslbeka i jeho asistenta Jana 
Štursy, je neodmyslitelně spjat s naším krajem. Narodil se v Královci 
na Žacléřsku, ovšem dlouhá léta měl ateliér v Trutnově, kde také 
v dnešní Husově ulici bydlel. Během svého působení na Trutnovsku 
vytvořil velké množství kvalitních 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 sbír-
kách muzeí a galerií. 
Výstava potrvá do 28. 2.

TRUTNOV POD SNĚHOVOU PEŘINOU
Výstava starých fotografi í a pohlednic připomene, 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 snímků 
dobře patrná. Na výstavě budou k vidění fotografi e trutnovských 
kluzišť, skokanských můstků, míst nejrůznějších dětských zimních 
radovánek a podobně. 
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 11. 12. od 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 14. 2.

KRKONOŠSKÉ VÁNOCE: 
„CO JSEM SE SMUTNEJ NATĚŠIL…“

PaedDr. Jan Luštinec, dlouholetý ředitel Krkonošského muzea 
v Jilemnici, ve své zajímavé přednášce prozradí, jak se slavily 
vánoční svátky v lidovém, měšťanském, zámeckém i církevním 
prostředí našich nejvyšších hor. Pozornost bude věnovat lidovým 
zvykům a obyčejům v období adventu, zdobení vánočních stromků 
i vánoční stravě a hudbě v Krkonoších. Připomene také unikátní 
Metelkův mechanický betlém. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Muzejní předvánoční odpoledne proběhne letos v pátek 11. 12. 
od 16:00 do 21:00 hodin. Těšit se můžete na koncert saxofonové-
ho kvarteta Prima vista Saxes, vernisáž výstavy zimních pohlednic 
a fotografi í starého Trutnova či módní přehlídku historických koži-
chů podniku Kara, které předvedou hráčky basketbalového týmu 
BK KARA Trutnov. Vyvrcholením předvánočního odpoledne bude 
koncert Swing sextetu Náchod a jeho hosta H-kvintetu z Trutnova. 
Vstup zdarma.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
S P. JANEM RYBÁŘEM

Týden před Vánocemi se budete mít opět možnost setkat se vzácným 
a moudrým člověkem, páterem Janem Rybářem, nositelem medaile 
Václava Bendy za zásluhy o obnovu demokracie a svobody, abyste 
s ním prožili závěr adventu povídáním a rozjímáním o smyslu svát-
ků, života, o mezilidských vztazích a o všem ostatním, co vás bude 
zajímat. 
Beseda se koná ve čtvrtek 17. 12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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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 fi rma KASPER CZ s. r. o.

PETR NIKL:
JÁ JSEM TVŮJ ZAJÍC - DIALOG S MAMINKOU
Malby, kresby, grafi ky Petra Nikla a hračky Libuše Niklové

Petr Nikl, známý malíř, básník, ilustrátor a performer, se v Galerii 
města Trutnova objevuje podruhé, tentokrát však se specifi ckou 
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 nad-
sázky 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 kru-
hů a člunů. Její nejvýznamnější návrhářská éra je spojena s fi rmou 
Fatra Napajedla, pro niž v 70. letech vytvořila mimo jiné fenome-
nální nafukovací žirafu, slona a buvola.
Právě s těmito jejími objekty se návštěvníci budou moci setkat ne-
jen bezprostředně - tedy přímo si s nimi pohrát, ale také zprostřed-
kovaně, protože matčina výtvarná práce zanechala neopomenu-
telné ozvuky i v tvorbě Petra Nikla. Kromě maleb, kreseb, grafi k 
a objektů bude 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“).
Vernisáž proběhne ve středu 9. 12. v 17:00 hodin za účasti autora. 
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.

Všem našim návštěvníkům děkuji za přízeň a přeji co nejpříjemnější 
prožití Vánoc a mnoho uměleckých zážitků v nadcházejícím roce. 
Zároveň upozorňujeme, že galerie je ve dnech 24. - 28. 12. 
a 31. 12. uzavřena a 29. a 30. 12. otevřena ve zkráceném čase 
od 9:30 do 15:00 hodin.

Mgr. Lucie Pangrácová
Galerie města Trutnova

MIKULÁŠOVINY

Mikulášská nadílka, na níž nebudou chybět ani čerti, andělé a hu-
debně zábavný program pro děti. Vanda a Standa si s dětmi budou 
mikulášsky hrát, andělsky zpívat a čertovsky soutěžit. Zjistí, jak děti 
umějí poslouchat, pomohou kaprovi s barevnými šupinami, určitě 
dojde i na pohádku a třeba i s dětmi ozdobí několik vánočních stro-
mečků. A bude toho možná o hodně víc ... Nechte se překvapit.
čtvrtek 3. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** děti - vstupné 40 Kč 
a poukaz na dárek 25 Kč, ostatní - vstupné 80 Kč ** předprodej 
vstupenek a poukazů od 2. 11.

DŘÍVE, NEŽ PŘIJDOU VÁNOCE

V období, které se nazývá adventní a které pro nás často bývá hek-
tické díky přípravám na Vánoce, je pro vás připraven koncert pod 
názvem DŘÍVE, NEŽ PŘIJDOU VÁNOCE. Nabídne vám možnost pří-
jemně se zastavit v uspěchaném čase a strávit chvíle pohody s klasic-
kou a rockovou hudbou a s lidmi, kteří mají z hudby radost. Tento 
vánoční koncert připravila Chorea Corcontica spolu se skupinou The 
Art of Inside Out.
CHOREA CORCONTICA byla založena roku 1982 jako ženský pěvec-
ký sbor. V roce 1990 se taktovky ujala jako nový sbormistr Eva Slani-
nová, která v jeho čele stojí dodnes. Pod jejím vedením se sbor rozší-
řil také o mužské hlasy a soubor se stal smíšeným pěveckým sborem. 
Tím se otevřel prostor pro nový repertoár, který je velice rozmanitý: 
duchovní hudba, světská hudba, a to jak lidové písně, tak skladby 
klasiků (Mysliveček, Michna, Händel, Verdi, Smetana …) i písně ze 
současné české a světové produkce (Suchý - Šlitr, Lenon, Cohen …). 
TAOIO je trutnovská kapela The Art of Inside Out, která vznikla 
roku 2007. Ve své výhradně autorské dílně se orientuje na elektro-
nický a experimentální rock. Své první CD přivedla kapela na svět 
v roce 2010. Je to album One Czech Hardworker. Obsahuje 12 skla-
deb vytvořených ve vlastním studiu a za využití nepřeberných mož-
ností současné hudební techniky, a to hlavně z hlediska nástrojo-
vých aranží. V jednotlivých skladbách, instrumentálních i zpívaných, 
vsadila kapela na vlastní invenční a improvizační schopnosti, které 
její členové postupně precizně pilovali a mixovali do konečné po-
doby. Kapela neměla zpočátku ambice vystupovat živě, ale bylo jí 
to několikrát doporučeno fanoušky. Proto se v roce 2012 a později 
rozrostla o další muzikanty a začala i koncertovat: 3x na Trutnov-
ském hudebním létě a 3x v Academy clubu Hradec Králové. V sou-
časné době kromě zkoušek vánočního koncertu s Choreou Corconti-
cou dokončuje kapela aranže skladeb z alba Princess of Mars (vyšlo 
2012) a probíhá příprava na třetí album, které pod názvem Look at 
Youself chce nabídnout svým fanouškům v průběhu roku 2016. 
Současné složení kapely: Martin Lee Golas - Keyboards, Program-
ming samplers, Arrangement. Zdenee James Hook - Guitars, Basses, 
Programming samplers, Synthesizers, Drums. Martin Steel Mack - 
Drums. Marcella Carolina Max - Lead vocals. Martin Werny Werner 
- Percussions.
pondělí 14. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 18. 11.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

Vánoční koncert komorního smyčcového souboru.
Sólisté: Miloš Macháček - housle, Lukáš Červený - housle, Kateřina 
Killarová - zpěv, Barbora Kulichová - fl étna, Štěpánka Hrubecká - 
klavír. Program nastudoval a řídí: Tomáš Korbel.
Program: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Johann 
Joachim Quantz, Jakub Jan Ryba, Giuseppe Verdi a další.
Koncert se uskuteční mimořádně v sobotu.
sobota 19. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 11.

H-KVINTET TRUTNOV A HOSTÉ

Ve sváteční podvečer srdečně zveme do Uffa všechny příznivce 
trutnovského souboru H-KVINTET, který připravil svůj tradiční VÁ-
NOČNÍ KONCERT. V programu zazní vánoční koledy ve swingové 
úpravě Jana Haase a další swingové melodie. 
Účinkují: H-KVINTET - Jana Adamová, Mirka Bermannová, Pavel 
Traspe, Jana Traspeová, Alena Šejblová. Hosté - Emerich Drtina 
(trubka), Štěpán Mareš, Hana Josífková, Tereza Sauerová, Štěpán 
Břeň (zpěv).
pátek 25. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 11.
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STABAT MATER
Divadlo a hudba: 

Tichá Opera - Operní studio NOS / Cirqueon

Prastarý církevní hymnus Stabat Mater se stal inspirací pro stovky 
skladatelů, například A. Dvořáka, J. J. Rybu, F. Schuberta, F. J. Hayd-
na, G. Verdiho. Nové pojednání duchovního kousku v podání Tiché 
Opery je však zcela netradiční. Původní hudbu má na svědomí zku-
šená Valentina Shuklina, o režii se stará Radim Vizváry. Právě on 
se snaží s Tichou Operou kombinovat žánry opery a mimického di-
vadla. Nejnovější inscenace hledá společnou řeč umělců z různých 
stylů. Například propojením akustické hudby s elektronickou či 
využitím principů nového cirkusu a fyzického divadla v duchovním 
dramatu plném lásky, nesmrtelnosti a silné víry. Cílem autorů  není 
pouze experimentovat s již zavedenými žánry, ale pokusit se podí-
vat se na věčné otázky duchovních hodnot z jiného úhlu pohledu. 
Inscenace měla premiéru v pražském Paláci Akropolis 1. 12. 2014.
Režie: Radim Vizvá ry. Obsazení - Performeř i: Jonáš Janků , Ond-
řej Holba a Irena Kristeková. Zpěv: Irina Rurac, Zuzana Š ejtková , 
Lucie Prokopová , Václav Cikánek, Ivo Michl. Živý doprovod: Komorní 
orchestr Tiché Opery.
Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Nadace 
Život umělce a ELEKON, s.r.o., za spolupráce a rezidenčního poby-
tu novocirkusového centra CIRQUEON.
středa 16. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč 
** předprodej vstupenek od 16. 11.

ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ 

V rámci předplatitelské skupiny Činoherní divadlo A jsme měli 
20. 12. uvést inscenaci KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ. Vzhle-
dem k tomu, že jeden z účinkujících herců musí v prosinci ab-
solvovat operaci, nemůže být inscenace v plánovaném termínu 
v Trutnově uvedena. Přijali jsme proto nabídku jiného zajímavého 
představení Městských divadel pražských - Divadla Rokoko. V ne-
děli 20. 12. tedy uvidíte představení DŮKAZ. Inscenaci KDO SE BOJÍ 
VIRGINIE WOOLFOVÉ vám znovu nabídneme až v příští divadelní 
sezoně (na podzim 2016).

DŮKAZ
Činoherní divadlo A: 

Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko

Po smrti význačného matematika, jehož genialita se k stáru pro-
měnila v šílenství, je v jeho pozůstalosti nalezeno dílo, které po-
souvá matematické myšlení. Matematik, který má pozůstalost 
na starosti, musí rozhodnout, jestli dílo skutečně vytvořil zesnu-
lý vědec, nebo jeho dcera, která, jak se zdá, zdědila otcův talent. 
Zdědila také dispozice k duševní chorobě? Dá se jí věřit, když tvrdí, 
že úlohu vymyslela ona? Zoufalé hledání nepopiratelného, jedi-
ného a nezpochybnitelného důkazu ústí v poznání, že i kdyby se 
všechno na světě dalo spočítat, zdokumentovat a převést na nu-
merické hodnoty, vždycky zůstane ještě něco ... Něco nevysvětli-
telného, nezvažitelného, iracionálního. Krajina duše, kterou nelze 
racionálně zmapovat. Krajina, do níž se vstupuje prostřednictvím 
víry, která nakonec váží víc než všechny vědecké důkazy.
Divadelní hra autora Davida Auburna, odměněná Pulitzerovou ce-
nou, se stala předlohou úspěšného fi lmu s Anthony Hopkinsem 
a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích. 
Pro Divadlo Rokoko ji nastudoval Ondřej Zajíc. Hrají: Veronika Ku-
bařová, Oldřich Vízner, Martin Písařík, Stanislava Jachnická.
neděle 20. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 345, 320, 
295 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 11.

BEZ BAB! aneb KUTLOCH
Činoherní divadlo B: 

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Komedie německého dramatika o nákupním centru a manželech 
na útěku. Jak se dá přežít nakupování s drahou polovičkou? Kdo 
protáhne svou ženu rychleji obchoďákem? Mají muži své dny? Kdo 
přeměnil starou kotelnu v shopping centru na tajný pánský koutek 
a poslední bezpečný maskulinní úkryt v nepřehledném světě akcí, 
slev, lodiček, blůziček, parfémů, korálků, výprodejů a novinek? 
Jsou alespoň tam muži v bezpečí? A co skrývá takový samčí kut-
loch? Seznamte se s pilotem Helmutem, programátorem Erollem, 
manažerem Larsem a hasičem Mariem. Spojuje je jediné. Víkendy 
v obchoďáku. A taky pivko, fotbal, pohodička a společný úkryt.
Režie: Jan Sklenář. Hrají: František Staněk, Josef Čepelka, Filip 
Richtermoc, Vojtěch Dvořák.
pondělí 21. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 350, 325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 11.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT

Město Trutnov a UFFO - SCT už tradičně všechny zvou na Silvestrovský 
ohňostroj, který se uskuteční na Krakonošově náměstí čtvrt hodiny 
před půlnocí. V následujících několika posledních minutách roku pak 
budeme mít chvilku času na to, abychom si připravili přípitek a spo-
lečně odpočítali poslední vteřiny roku 2015. Samotnou půlnoc ohlásí 
výstřel, který bude vypálen z děla Klubu vojenské historie Trutnov.
Jako obvykle bude také nezbytné provést některá organizační 
a bezpečnostní opatření:
Prostor vyhrazený před radnicí až ke kašně by měl návštěvníkům 
akce jasně napovědět, že se jedná o místo, kam nemají v zájmu 
vlastní bezpečnosti přístup.
Pro veřejnost bude od 9:00 hodin uzavřen průchod podloubím 
radnice, v tutéž dobu budou prostory radnice přístupné pouze po-
řadatelům akce.
Parkování aut na náměstí v místech k tomu určených zakázáno 
nebude, všem majitelům aut však doporučujeme, aby ve vlastním 
zájmu (a v zájmu svého auta) na Krakonošově náměstí od 20:00 
hodin posledního dne roku neparkovali!
A na závěr ještě jedno již dobře známé upozornění: Pokud si 
na náměstí přinesete vlastní pyrotechniku, nechte, prosíme, její 
odpálení až na dobu po skončení ohňostroje. Uškodilo by to vám 
i všem ostatním při jeho sledování. A především dobře zvažte, kde 
své rachejtle odpálíte. Předejdete tak riziku zranění dalších lidí 
na náměstí, mezi kterými bývají vždy i malé děti.
Děkujeme za pochopení a srdečně vám přejeme, aby byl tento 
Silvestr krásným zakončením letošního roku a zároveň veselým za-
čátkem úspěšného roku 2016!
čtvrtek 31. 12. ** Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin ** 
bez vstupného

foto: Otmar Petyniak
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SKOTSKO NEJEN V OBRAZECH
aneb Jak se dá ve Skotsku skotačit (2015)

CTIBOR KOŠŤÁL k novému programu uvedl: „Skotsko možná zná-
te jako zemi, kde muži chodí v sukních, pijí whisky a škudlí každou 
penci. Nebo jako zemi zelené krajiny se zádumčivou atmosférou 
protkanou hlubokými jezery a romantickými hrady a sídly. Jak ji-
nak se o opodstatněnosti těchto rčení přesvědčit, než tam vyrazit.
Cílem naší výpravy bylo poznat zejména západ a sever této tajem-
né země včetně proslulé Skotské vysočiny s nejvyšší horou celého 
Spojeného království Ben Nevis (1344 m n. m.). Nutno si však uvě-
domit, že se vychází prakticky od nuly. Navštívili jsme řadu z 1700 
skotských jezer, mnoho hradů a sídel, starých hřbitovů s připo-
mínkou starověké keltské kultury, fotogenické standing stones, 
zkrátka vyhledávali jsme to, co sahalo do pohnuté historie tohoto 
hrdého národa. Nevynechali jsme ani pro tuto zemi možná méně 
typické písčité pláže, kde díky Golfskému proudu nebylo vzácností 
spatřit koupající se místní otužilce. Cesta křížem krážem po ostro-
vě Skye patřila spolu se severním pobřežím k tomu nejkrásnějšímu. 
Čedičové bizarní útvary čnějící ze svěže zelených plání, divoké skal-
ní ptačí útesy a strážní majáky na „konci světa“.
A midges (midžís)! Miniaturní, ale neskutečně kousavé mušky - pa-
komárec skotský. Jak se jim bránit a mnohdy neubránit, jak pře-
konat krizi z nepojízdného automobilu, jak konečně spatřit Loch-
nesskou příšeru a neztratit se v turisty přecpaném Edinburghu, 
jak se dostat tam, kam nemáte, jak si ve Skotsku zaskotačit? Tak 
na všechny tyto otázky najdeme odpověď při dalším ročníku kom-
ponovaného pořadu, kde budou mými hosty rodilý Skot Jonathon 
Harvey, který tento krásný kout představí po svém, a duo DRUM‘-
N‘PIPES, které hraje tradiční skotské a irské skladby v ne úplně 
tradičním podání: bicí (Matyáš) a skotské dudy (Lukáš). Oba hrají 
v kapele Benjaming‘s Clan.“
pondělí 7. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 11.

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Víti Marčíka

Představení pro děti od 3 let se odehrává uprostřed několika přá-
tel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahrají si lidový 
příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých 
je v něm skryto. Nálada příběhu je umocněna autorsky zpracova-
nými koledami. Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o na-
rození Spasitele a zatvrzelosti lidského srdce. Základ scény tvoří 
kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kos-
tela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou vyho-
tovil mistr Jan Růžička.
Režie: Vítězslav Marčík. Hrají: Vítězslav Marčík, Pavel Šmíd, Jitka 
Weinerová a Eva Juříčková.
neděle 13. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč, 
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 11.

MALÉ ADVENTNÍ TRHY

Tradiční setkání s řemeslem a dobrými nápady představí tvorbu 
řemeslníků, kteří se budou střídat v prostorách sálu - obsazení 
se bude každý den poněkud měnit. Budete mít možnost vybrat 
si např. z keramiky užitkové i dekorativní, textilních doplňků 
batikovaných i malovaných, krajky, pedigu, bižuterie, šperků 
i kamenů, vyšívaných ubrusů 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, fi gurky z kukuřičného 
šustí, patchwork. 
Budeme rádi, přijmete-li pozvání a využijete Malé adventní trhy 
pro svoji inspiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která doplní 
letošní sváteční náladu vašeho domova.
Malé adventní trhy obohatí v pátek 11. 12. ADVENTNÍ 
MUZICÍROVÁNÍ. Před Uffem zahraje od 15:00 hodin Krakonoška. 
čtvrtek 10. 12. - sobota 12. 12. ** UFFO ** otevřeno: 9:00 - 18:00 
hodin ** bez vstupného

TANEČNÍ KURZ 
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

O taneční kurzy, které pořádáme pod vedením manželů 
Poznarových, 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 lednu a únoru 
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 20. 12. 2015 
na e-mailové adrese: rygrova@uffo.cz. Do e-mailu uveďte: jméno, 
svou e-mailovou adresu, telefon a především uveďte, o který kurz 
máte zájem - o kurz pro začátečníky, nebo mírně pokročilé, či 
středně a více pokročilé. Na přelomu roku vás pak podle přihlášek 
vyrozumíme, který kurz se uskuteční. Do 10. 1. 2016 budete mít 
možnost uhradit kurzovné 1400 Kč za taneční pár. První lekce se 
uskuteční 15. ledna, další pak budou 22. a 29. ledna, 5., 12. a 19. 
února. Závěrečný věneček bude 4. března. 

ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY

VÝLEPOVÁ SLUŽBA
Plakáty spolu s objednávkou výlepu přijímá Inforecepce UFFO 
vždy ve svých provozních hodinách (viz dále), a to nejpozději 
do pracovního dne, který předchází termínu výlepu.
Termíny výlepu v prosinci: pondělí 7., 14., 21. a 28. (výjimečně - dle 
kapacity plakátovacích ploch - čtvrtek 3., 10. a 17.). 
První termín výlepu v novém roce bude pondělí 4. 1. 2016.  

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Otevřeno každé pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin. 
Na přelomu roku bude půjčovna zavřena. Posledním provozním 
dnem v tomto roce bude pondělí 28. 12., prvním provozním dnem 
v novém roce bude pondělí 4. 1. 2016.
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.  otevřeno jako obvykle
24. - 27. 12.  zavřeno
28. - 30. 12.  9:00 - 16:30 hodin
31. 12. - 3. 1. zavřeno
od 4. 1.  otevřeno jako obvykle

foto: Ctibor Košťál
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NATVRDLÍ NATVRDO

Pod názvem umělecké skupiny Natvrdlí se skrývají čtyři umělci, a to 
Karel Jerie, Lukáš Miffek, Jaroslav Valečka a Michal Novotný aka 
MICL. Ideově se odvolávají na manifest, který vznikl na počátku 
nového milénia.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 8. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

VILÉM BALEJ: RETROSPEKTIVA 2015

Vilém Balej, legendární absolvent ateliéru prof. Vladimíra Kokolii 
na pražské Akademii výtvarných umění (2005). 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 putují do Galerie 
UFFO. Ačkoliv se aktivně neúčastní dění pražské ani žádné jiné 
ofi ciálně 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.
Vernisáž se koná v úterý 15. 12. od 18:00 hodin. 
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
16. 12. - 19. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 16. - 23. 12. pondělí 
- sobota 9:00 - 18:00 hodin, 24. - 27. 12. zavřeno, 28. - 30. 12. 
9:00 - 16:30 hodin, 31. 12. - 3. 1. zavřeno, 4. - 19. 1. pondělí - 
sobota 9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 
3 let zdarma

JIŘÍ DURDÍK: V POHYBU 

Jiří Durdík (* 1952), autor vystavených fotografi í, při přípravě výstavy 
o své tvorbě a o sobě prozradil: „Vystudoval jsem SPŠ zeměměřickou, 
v současné době pracuji jako stavbyvedoucí u pražské fi rmy Pragis 
a.s. zabývající se výstavbou inženýrských sítí. Fotografovat jsem 
začal poměrně pozdě, ve svých 46 letech. Po třech letech jsem 
začal navštěvovat workshopy pořádané tehdejším časopisem 
Československá fotografi e, kde zvláště ten s Janem Šimonem Fialou 
byl velkým impulsem pro mou fotografi ckou činnost - chtěl bych 
poděkovat jak jemu, tak panu Homolovi, který workshopy za časopis 
pořádal. Dalším impulsem pro rozvoj mého fotografování byl nástup 
digitální techniky, který mi umožnil zpracovávat fotografi e čím 
dál více podle mých představ. Posledních osm let koníček přerostl 
v pořádného koně. Začal jsem se s úspěchem zúčastňovat domácích 
fotografi ckých soutěží a v minulých čtyřech letech i mezinárodních 
soutěží na čtyřech kontinentech, což mi v letošním roce vyneslo 
udělení titulu AFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de l‘Art 
Photographique - Umělec Mezinárodní federace fotografi ckého 
umění) a zároveň umístění jedné mé fotografi e do síně slávy 
FIAP. Jsem členem Svazu Českých fotografů a České federace 
fotografi ckého umění. 
Zpočátku jsem fotografoval krajinu a věnoval se zvláště v přírodě 
makrofotografi i, tato záliba mě při mých toulkách přírodou 
dodnes neopustila a musím přiznat, že při focení na louce dovedu 
zapomenout na všechny starosti života. Později jsem se začal více 
věnovat fotografování lidí a jejich života ve městech. V neposlední 
řadě pak zachycení pohybu ve všech jeho podobách. Začal jsem 
navštěvovat poutě, ulici, koncerty, sportovní klání a dá se říci, že 
to přineslo jako vždy velké prohry a malé úspěchy. Část tohoto 
snažení z posledních pěti let můžete posoudit na této výstavě i vy.“
7. 12. - 27. 1. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

Dovolujeme si připomenout, že milým a vítaným dárkem 
k Vánocům mohou být vstupenky na zajímavé pořady. Zde je tedy 
nabídka titulů, které UFFO - SCT uvede na začátku roku 2016 
a které by mohly být právě tím vhodným dárkem. 

Zakoupit je možné také DÁRKOVÉ POUKAZY v ceně 200 Kč.

7. 1.  ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné 400, 375, 350 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 11.

9. 1.   IDIOTI
Činoherní divadlo B: Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha
Vstupné 350, 325, 300 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 11. 

11. 1.  STŘEDNÍ AMERIKA
Radko Chadima - cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 12.

17. 1.   VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 70 Kč, se slevovou kartou 56 Kč. 
Předprodej vstupenek od 14. 12.

19. 1.  SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5, Praha
Vstupné 330, 305, 280 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 11.

24. 1.   GAGARIN!
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Športniki 
Představení pro děti od 12 let
Vstupné 90 Kč, se slevovou kartou 72 Kč. 
Předprodej vstupenek od 14. 12.

25. 1.  LAOS A KAMBODŽA
Radka Tkáčiková - cestopisný večer 
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 14. 12.

28. 1.   TOUHA JMÉNEM EINODIS 
Divadlo a hudba: Divadlo Ungelt, Praha
Vstupné 400, 375, 350 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 11.

30. 1.  6. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Vstupné 490 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 1. 
pouze v Inforecepci UFFO.

12. 2.  SLZA 
Koncert na stání
Vstupné do 30. 12. do 16:00 hodin 190 Kč, poté 250 Kč. 
Předprodej vstupenek od 2. 11.

11. 3.   EKTOR, SEPAR
 Koncert na stání
 Vstupné do 29. 2. 240 Kč, od 1. 3. 290 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 11.
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KINO VESMÍR
 

 

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografi e ČR.

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

8:00 - 19:30 (po - so) Inforecepce UFFO
24. - 27. 12. zavřeno, 28. - 30. 12. 9:00 - 16:30 hodin, 31. 12. - 3. 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

PROSINEC 2015

1. úterý
2. středa
19:00 hodin

VIKTOR FRANKENSTEIN
Americký horor. Příběh odehrávající se ve století, kdy se čerstvě 
probuzená věda, nové technologie a tradiční víra a náboženství 
sbližují, aby se změnily zákony, jimiž se řídí život a smrt.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

3. čtvrtek
19:00 hodin

AMERIKA                                              ART fi lm - pro náročnější diváky
Česká dokumentární road movie. Bára a Honza se vydávají na vandr 
do tradičních míst trampů, starých bezmála sto let. Film sleduje jejich 
cestu do země svobody.
Mládeži přístupno ** 67 minut ** vstupné 80 Kč

4. pátek
5. sobota
16:30 hodin       

HODNÝ DINOSAURUS (2D)
Americký animovaný fi lm. 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 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč

4. pátek
19:00 hodin

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU - 2. ČÁST (3D)
Americký akční fi lm. V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale 
bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné 
zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem se blíží.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 150 Kč

5. sobota
6. neděle
19:00 hodin

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU - 2. ČÁST (2D)
Americký akční fi lm.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 120 Kč

6. neděle
16:30 hodin

HODNÝ DINOSAURUS (3D)
Americký animovaný fi lm.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut ** 
vstupné 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč

7. pondělí
8. úterý
19:00 hodin 

BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
Americké životopisné drama. V jižním Bostonu 70. let minulého 
století přemluví agent FBI irského mafi ána ke spolupráci a vyřazení 
společného nepřítele italské mafi e ze hry.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 110 Kč

9. středa
10. čtvrtek
19:00 hodin

U MOŘE
Britsko-americké romantické drama. Do malebného francouzského 
přímořského letoviska přijíždí americký manželský pár. Spisovatel 
Roland tu chce nalézt sílu, klid a inspiraci k napsání své další knihy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 100 Kč   

11. pátek
12. sobota
16:30 hodin

MALÝ PRINC (2D)
Francouzský animovaný rodinný fi lm. První celovečerní animovaná 
adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut ** vstupné 120 Kč

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

MOST ŠPIÓNŮ
Americký dramatický thriller. Řadový právník z Brooklynu se ocitne 
uprostřed studené války, když ho CIA vyšle na téměř nesplnitelnou misi: 
má vyjednat propuštění zajatého amerického pilota.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 141 minut ** vstupné 120 Kč

13. neděle
16:30 hodin

MALÝ PRINC (3D)
Francouzský animovaný rodinný fi lm.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut ** vstupné 130 Kč

14. pondělí
19:00 hodin
15. úterý
16:30 hodin 

KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
Americká hororová komedie. Když na Vánoce došlo ke střetům v jeho 
rodině, zanevřel mladý Max na svátky klidu a míru. Aniž to tuší, tento 
krok vyvolal hněv Krampuse - démonické síly zla.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

15. úterý
16. středa
19:00 hodin

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Česká crazy komedie. Pátý díl opět sleduje neskutečné karamboly 
kolem starosty Pepana, který si tentokrát umane postavit obří 
skokanský můstek na hoře Říp.
Mládeži nepřístupno ** 86 minut ** vstupné 110 Kč

16. středa
10:00 hodin

DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Sněhulák; 
Dvanáct měsíčků; Krakonoš a mistr Jehlička; Uršula a trpaslíci; Veselé 
vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství; Čarovná rybí kostička.
Mládeži přístupno ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

17. čtvrtek
19:00 hodin

MACBETH                                             ART fi lm - pro náročnější diváky
Britsko-francouzsko-americké historické drama. Klasické Shakespea-
rovo drama se vrací na plátna v nové verzi, která navazuje na vlnu 
britských adaptací děl génia alžbětinského divadla, v nichž září sou-
časná herecká elita.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 113 minut ** vstupné 100 Kč

18. pátek
16:30 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 (2D)
Ruský animovaný rodinný fi lm. Pokračování pohádky, ve kterém 
oblíbené hrdiny čeká nová hrozba z ledu a sněhu ...
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 78 minut ** vstupné 110 Kč

18. pátek
19:00 hodin

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ (3D)
Americké dobrodružné sci-fi . Děj 7. epizody se odehrává asi 30 let 
po Návratu Jediho. Han Solo, princezna Leia a Žvejkal čelí novému 
nebezpečí a současně hledají ztraceného Luka.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 175 Kč, 
děti do 15 let 145 Kč

19. sobota
14:45 hodin

ČESKÁ FILHARMONIE ŽIVĚ
Mimořádný předvánoční koncert. Program sestavil hostující dirigent 
ČF Manfred Honeck. Komentuje ředitel ČF Martin Mareček.
Mládeži přístupno ** 172 minut ** vstupné 220 Kč, 
důchodci, studenti a děti do 15 let 170 Kč

19. sobota
20. neděle
19:00 hodin

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ (2D)
Americké dobrodružné sci-fi .
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč

20. neděle
16:30 hodin 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 (3D)
Ruský animovaný rodinný fi lm. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 78 minut ** vstupné 120 Kč

21. pondělí
22. úterý
19:00 hodin

MILENCI TĚCH DRUHÝCH
Americká romantická komedie. Jake a Lainey mezi sebou uzavřou 
platonickou přátelskou dohodu o vzájemné vztahové výpomoci. To je 
teoretické východisko paktu, na který však za každým rohem číhají nástrahy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 110 Kč

22. úterý
16:30 hodin

V SRDCI MOŘE (2D)
Americké dobrodružné drama. Příběh, který čerpá z pravdivých 
událostí z roku 1820, kdy byla napadena loď z Nové Anglie velrybou 
mamutích rozměrů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 110 Kč

23. středa
19:00 hodin

V SRDCI MOŘE (3D)
Americké dobrodružné drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 130 Kč

24. čtvrtek ŠTĚDRÝ DEN - kino Vesmír nepromítá

25. pátek
27. neděle
16:30 hodin

ŽABÁK RIBIT
Americko-malajsijská animovaná komedie. Žabák Ribit na rozdíl 
od svých soukmenovců nerad skáče nebo plave ve vodě. Není to 
ve skutečnosti zakletý princ?
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** 
vstupné 115 Kč, děti do 15 let 90 Kč

25. pátek
27. neděle
19:00 hodin

TRABLE O VÁNOCÍCH
Americká komedie. Skvěle obsazená komedie, ve které sledujeme, jak 
se členové velké rodiny snaží sejít, aby společně oslavili vánoční svátky.
Mládeži přístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 110 Kč

26. sobota
18:00 hodin

FORMAN
Konkurz? - fi lmový fejeton, který bude promítnut z 35mm kinofi lmu.
Hoří, má panenko - digitálně zrestaurovaná fi lmová lahůdka.
Kafe!Kafka, tombola, volba královny krásy, živý jazz.
Mládeži doporučeno ** konec programu ve 24:00 hodin ** vstupné 100 Kč

28. pondělí
29. úterý
30. středa
16:30 hodin 

KRÁLOVÉ HOR
Rakouský dobrodružný rodinný fi lm. O lásce a přátelství mladého 
chlapce Lucase a orlího mláděte.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

28. pondělí
29. úterý 
30. středa
19:00 hodin

PADESÁTKA
Česká komedie. Odehrává se v zimě na horách a děj se točí okolo 
lidí spojených s běžkařským závodem zvaným Tříkrálová padesátka 
a muže, který se rozhodl poznat svého otce.
Do 12 let nevhodné ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

31. čtvrtek SILVESTR - kino Vesmír nepromítá

Revoluční 20, Trutnov

tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
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