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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ÚnOru 2015
neděle 1. 2. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 2. 2. CESTY IVO ŠMOLDASE
Zábavný pořad, host: Radim Uzel
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 3. 2. POVÍDÁLCI 
Akce pro nejmenší čtenáře s maminkami
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

úterý 3. 2. ROMEO A JULIE 
Činoherní divadlo B:  
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

4. 2. - 16. 4. JAZZINEC 2015
17. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolu-
práci s UFFO - SCT 
Více informací: www.jazzinec.cz

čtvrtek 5. 2. KRÁLOVéDVORSKý TExTILNÍ PRŮMYSL  
VčERA A DNES
Přednáška Ing. Josefa Jiránka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 5. 2. PANDORA 88
Divadelní delikatesy:  
Wolfgang Hoffmann a Sven Till (SRN)
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 7. 2. 5. REPREZENTAčNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin 

neděle 8. 2. KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 9. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Eva Marková, CSc.: Zatmění na cestách
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 9. 2. CESTOU OSUDU A NÁHODY
Cestopisný večer Romana Vehovského
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 10. 2. SPIRITUÁL KVINTET
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 11. 2. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB Z DENÍKU PAVLA J.
Činoherní divadlo A: Divadlo Na zábradlí, Praha 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 12. 2. POZOR ZEBRA!
Představení pro MŠ a 1. třídy ZŠ:  
Divadlo Plyšového Medvídka
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 16. 2. KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich 
děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

čtvrtek 19. 2. TRAGICKý OSUD PROTINACISTICKýCH 
ODBOJÁŘŮ POD JESTŘEBÍMI HORAMI: 
BOHDAŠÍN-KONčINY 1942
Přednáška Antonína Burdycha
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 22. 2. BAčKŮRKY A STARÁ BOTIčKÁRNA
Rodinné UFFOkousky: Pruhované panenky
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 23. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Madeira
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 23. 2. MADEIRA - RÁJ V ATLANTIKU
Cestopisný večer Martina Loewa
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 24. 2. PAVEL SVOBODA: 
GRUZIE - NAPŘÍč DEŠTIVýM KAVKAZEM
Přednáška 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 26. 2. KLUB DRÁčEK   
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 26. 2. SPIRITISMUS A KRAJINA PODKRKONOŠÍ
Vypravovat svůj příběh bude Mgr. Ivo Chocholáč
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 28. 2. JUBILEJNÍ 15. PLES ATLETŮ
Hraje skupina EFEKT z Hořic v Podkrkonoší, bohatá 
tombola, předtančení.
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 220 Kč ** 
objednávka vstupenek na tel. 605 516 317

VÝSTAVY

do 7. 2. JOSEF PROCHÁZKA: 
KRESBA, MALBA, GRAFIKA A OBJEKTY
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova 

do 10. 2. VÁCLAV HAVEL A TRUTNOVSKO
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 17. 2.  JAN GEMROT: KONEC MéHO UMĚNÍ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 19. 2. PETR BAMBOUSEK: 
PŘÍRODNÍ KRÁSY OSTROVA BORNEO
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

do 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

do 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 podkrko-
nošských výtvarníků Trutnov.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 15. 3. ŽIVOT A DÍLO TRUTNOVSKéHO MALÍŘE  
JOSEFA POLZE (1896 - 1945)
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci se Střediskem česko-německého 
porozumění Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

13. 2. - 7. 6. SLOUŽIL JSEM NA BITEVNÍ LODI
Vernisáž 12. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Evou Drtinovou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

19. 2. - 28. 3. ZLATý FOND NÁRODNÍHO MUZEA FOTOGRAFIE
Vernisáž 18. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

23. 2. - 23. 3. VÍTĚZ JAZZ WORLD PHOTO: DIDIER JALLAIS
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

25. 2. - 31. 3. ALENA KUPčÍKOVÁ
Vernisáž 24. 2. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

KURZY
pátek 30. 1.
pátek 27. 2.

WORKSHOP AFRICKéHO TANCE A HRY NA DJEMBE
Akce pro všechny milovníky afrických rytmů. Lek-
tor: Akassa Ansumana Badjie.
Pořadatel: Šárka Bergmanová a Kateřina Wágne-
rová Badjie
ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 18:00 - 19:30 hodin 
- tanec, 19:30 - 21:00 hodin - hra na djembe ** 
vstupné 200 Kč na jednu část, 300 Kč na obě části

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

čtvrtek 5. 2. KERAMICKé ODPOLEDNE
Pro dospělé i děti (v doprovodu dospělého). K dis-
pozici řada námětů, pomůcek, barevných hlín. Vy-
tvoříte si mísu, květináč, hrnek, keramické drob-
nosti a dekorace.
16:30 hodin (3 hodiny) ** cena 270 Kč, děti 70 Kč

sobota 7. 2. ZÁKLADY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
Lektorka vysvětlí základy pro obsluhu šicího stroje, 
poté si ušijete tašku přes rameno. Látky a doplňují-
cí prvky jsou k dispozici i v dílně - keramické doplň-
ky, možnost tašku namalovat barvami na textil. 
9:30 hodin (5 hodin) ** cena 550 Kč

sobota 7. 2.
neděle 8. 2.

PŘEDENÍ NA KOLOVRATU A PRÁCE S VLNOU
Naučíte se příst ovčí vlnu, připravit vlnu na další 
zpracování na česačkách a kramplích, získáte ná-
vody na barvení ovčí vlny a naučíte se techniku 
plstění vlny. Můžete se naučit uháčkovat si čepici 
nebo šálu a využít bubnovou česačku pro přípravu 
vámi doneseného materiálu. Kurz je akreditovaný 
MŠMT. Vyzkoušíte několik druhů kolovratů. 
9:30 hodin ** cena 1800 Kč

pondělí 16. 2. CELODENNÍ DĚTSKÁ DÍLNA
První prázdninový den jsou připraveny dětské dílny 
s lektory muzea. Keramika - výroba kachlů, korál-
kování, výroba mýdla, výroba krabiček na poklady 
a řada dalších technik. Zajištěn odborný dohled, 
dílny bez rodičů.
8:00 - 16:00 hodin ** cena 280 Kč

PŘIPRAVUJE SE NA BŘEZEN 2015

sobota 7. 3. 11. 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 - zpěváka Voxela. 
Pořadatel: Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 220 a 250 Kč 
** předprodej vstupenek v inzertní kanceláři 
Krkonošského deníku (denně 9:00 - 15:00 hodin) 
a na www.absolventskyples.cz

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 3. 2. ** 9:30 hodin

I v mrazivém únoru do naší knihovny zavítají Křemílek s Vocho-
můrkou. Tématem setkání klubíku „Povídálci“ budou barvy kolem 
nás. Přesvědčíme se, že zima není jen bílá, zopakujeme si barvičky 
a prohlédneme zajímavé knížky. Srdečně zveme naše nejmenší čte-
náře s maminkami.   

KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 16. 2. ** pobočka HSM ** 9:00 - 11:00 hodin

Zveme maminky na mateřské dovolené, aby i se svými ratolestmi 
zavítaly do pobočky knihovny v Horním Starém Městě. Budou tu 
připraveny pěkné knížky pro nejmenší čtenáře.

PAVEL SVOBODA:  
GRUZIE - NAPŘÍč DEŠTIVýM KAVKAZEM

úterý 24. 2. ** 17:00 hodin

Po neklidných letech se bezpečnostní situace v Gruzii uklidnila 
a tato země pod Kavkazem vřele otevírá náruč turistům. Vydáme 
se do nejzapadlejšího horského regionu Tušetie, na túru pod kav-
kazskou pyramidu Ušba (4700 m), do „stověžaté“ vesnice Ušguli 
pod nejvyšší horou Gruzie - snad nejzapadlejší památky UNESCO. 
Přednáška bude obohacena o celou řadu atraktivních a originál-
ních časosběrných snímků.
 

KLUB DRÁčEK
čtvrtek 26. 2. ** 16:00 hodin

Tentokrát se vydáme na expedici do Afriky. Prohlédneme si povrch 
černého kontinentu, členité pobřeží i pouště, ocitneme se na Kili-
mandžáru. Navštívíme různé státy, města, seznámíme se s místní 
flórou a faunou. Nahlédneme do života afrických obyvatel a do-
zvíme se mnoho zajímavých informací. Víte třeba, jak se pěstují 
kakaové boby či káva nebo jak to vypadá v černošském obydlí? 
Zajímáte se o kmenové masky? Pak přijďte mezi nás! Po poutavém 
povídání o odlišné kultuře pestrobarevného světadílu na děti čeká 
africká pohádka a ukázky z cestopisů o Africe. Součástí setkání 
bude výtvarná dílna a pohybové hry. Těšíme se na malé cestovate-
le ve věku od 6 let.
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Pořadatel: Alternativa pro kulturu, spolupořadatel UFFO - SCT 
za podpory města Trutnova, Královéhradeckého kraje  

a Ministerstva kultury ČR

BILL EVANS & MILO SUCHOMEL BAND  
(USA/SLOVENSKO)

středa 4. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin

Jazz, u kterého zbystří pozornost i nejazzmani. Na Grammy dvakrát 
nominovaný americký saxofonista, klavírista a skladatel s vysokou 
globální reputací definující současný jazz jako osvědčenou metodu, 
jak přimět k dialogu hudebníky ze vzdálených světů. Vlivný člen ka-
pely Milese Davise a Mahavishnu Orchestra Johna McLaughlina se 
v tavicím kotlíku americké hudby stal postupně důležitou spojkou 
mezi jazzem a bluegrassem, soulem, funky, rockem nebo country. 
Evansova těsná spolupráce s Willie Nelsonem, Bélou Fleckem, Rob-
benem Fordem, Mickem Jaggerem nebo The Allman Brothers Band 
nikdy nevycházela z nahodilosti, je výsledkem tvůrčího hledačství. 
Pokud se vaším prvním mentorem stane Miles Davis, notabene 
ve dvaadvaceti letech, do budoucna máte ve svém vnímání jazzu 
o strach postaráno. Evansův jazz není v souladu s módními trendy, 
ale s přesvědčením, že se vyplatí experimentovat, riskovat a kombi-
novat různé typy hudby dohromady. Což je podle Evanse zásadní 
způsob, jak zůstat inovativní a dál růst. Trčet na místě a hrát pro 
lidi nekonfliktní „smooth jazz“, to se prý rovnou můžete živit jako 
řidič kamionu. 
Bill Evans sdílí jméno s jedním z nejlepších jazzových klavíristů všech 
dob a u Davise hrával s Gillem Evansem, což geniálního trumpetistu 
přivedlo k zamyšlení, jestli nejsou z jednoho unikátního rodu. S Da-
visem jako tvůrčí člen kapely natočil v 80. letech několik alb, pak 
Evans volně přešel do Mahavishnu Orchestra a postavil se po bok 
Herbie Hancocka, Medeski, Martin and Wood, Randy Breckera 
a dalších jazzmanů par excellence.
V 90. letech se Bill Evans postavil na vlastní nohy: ve svých skupinách 
a na deskách okolo sebe soustředil vynikající muzikanty a jako jeden 
z prvních jazzmanů se odvážil do hip hopových vod. Svou pozornost 
ale následně soustředil do Nashvillu, řekněme, že se vydal ke koře-
nům, a pod rukama se mu začala rodit hudba, kterou lze zjednodu-
šeně nazvat Jazzamericana. Šel na to postupně: na Grammy nomi-
novaném albu Soul Insider hostovala pěvecká souljazzová legenda 
Les McCann a na Big Fun se k němu přidal Willie Nelson. 
Bill Evans zůstává tělem a duší jazzmanem a pro svůj dar improvi-
zace vyhledávaným spoluhráčem cestujícím sólově po světě za no-
vými dobrodružstvími. V tom si dokonale padne do noty s předním 
slovenským saxofonistou a skladatelem Milo Suchomelem, rovněž 
bořitelem jazzových hranic. Na Jazzinci se Bill Evans představí za do-
provodu jeho špičkové kapely: Pavol Bereza (kytara), Luboš Šrámek 
(piano), Michal Simko (baskytara) a David Hodek (bicí).

DIDA PELLED TRIO  
(IZRAEL/USA/čESKÁ REPUBLIKA)

čtvrtek 12. 2. ** nekuřácká kavárna klubu Kabinet ** 19:00 hodin

Jádrem stoupajícího úspěchu mladé kytaristky je pochopitelně její 
původ: Izrael představuje živý hudební tavicí kotlík a zemi z křižo-
vatky kultur stále víc vnímáme jako jazzovou velmoc. A pokud Dida 

Pelled už v mládí snila o přestěhování do New Yorku, jistě dobře 
věděla, jak silně si izraelští muzikanti podmanili newyorskou jaz-
zovou scénu. Těsně po dvacítce sem za studiem odešla v roce 2008. 
Když ji v newyorském klubu Smalls Jazz Club - jednom z důležitých 
center izraelských jazzmanů, o čemž může vyprávět třeba Avishai 
Cohen, objevil italský trumpetista Fabio Morgera, nezaváhal a do-
sud neznámou, podle jeho přesvědčení ovšem velmi talentovanou 
Dida Pelled vybídl k natočení debutového alba Plays And Sings 
a doporučil špičkové muzikanty (trumpetista Roy Hargrove, basky-
tarista Tal Ronen a bubeník Gregory Hutchinson). 
Výborné recenze vedly k pozvání na významné jazzové festivaly, 
kde se ukázalo, jak dobře se Dida Pelled cítí ve formátu jazzo-
vého tria. Zatímco v USA s bubeníkem Rodney Greenem a hrá-
čem na varhany Luke Carlos O‘Reillym dokončuje druhé album, 
na Jazzinci ji doprovodí vyhledávaný newyorský bubeník Dan 
Aran a náš kontrabasista Tomáš Liška.
Do své osobité hry působivě zaplétá mnoho žánrů: jazz, blues, ale 
také folk a pop. Jemným hlasem vás neohromí - stejně jako No-
rah Jones, se kterou ji občas srovnávají - to spíš příjemně okouzlí 
a izraelský akcent její angličtině dodává sexy šarm.

LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND
TRIBUTE TO JIŘÍ KYSELA

čtvrtek 19. 2. ** Pod Hradem ** 19:00 hodin

V západní Africe ze sebe lidé dostávají smutek a stesk po zesnu-
lých radostným zpěvem a divokým tancem: jeden by si myslel, 
že se octil na svatbě, a on to pohřeb. A gospelové mše v baptis-
tických kostelech Louisiany? Možná jste to už viděli: ctihodný 
reverend všechno diriguje, varhany rozžhavené do běla, macaté 
zpěvačky hlasy málem vysklívají okna a chlapi metají kozelce. 
Jiřího Kyselu přivedl kdysi do Framus Five Michala Prokopa 
kytarista Luboš Andršt, se kterým hrával v jeho Energitu. Na-
konec ho přibral i do svého Blues Bandu a společně si zahráli 
i s B. B. Kingem. Jiří založil i Ramblin Rex Blues Trio. A přestože 
na sklonku života hrával Jiří v Aktuálu Milana Knížáka docela 
jinou muziku, dozajista by přivítal, kdyby mu jeho dávný par-
ťák zahrál na Jazzinci pořádné blues. A když připomeneme tu 
Afriku, kde ostatně blues koření, nebude od věci, když zazní 
pořádně od podlahy. 

ONDŘEJ RUML & MATĚJ BENKO  
& RASŤO UHRÍK

čtvrtek 26. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

Každá země disponuje pokladnicí nesmrtelných skladeb: nadge-
neračních, symbolizujících její naturel, nálady, umělecká a histo-
rická období i dobové vzedmutí a pády. Písničky Osvobozeného 
divadla, Semaforu, Hašlera, Kryla nebo Skoumala si ale hýčkáme. 
Přirozeně, z potřeby neustále jim odpírat nárok na zestárnutí si ty 
písně předáváme z generace na generaci jako zlidovělý národní 
poklad, až se občas těm nejmladším posluchačům musí připome-
nout, že táborákový hit Život je jen náhoda nenapsal neznámý 
anonym, ale Jaroslav Ježek. 
Titul loňského alba Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha 
lze bez problémů překlopit do pozvánky na trutnovský koncert: 
ano, čekají nás písničky z éry předválečného Osvobozeného di-
vadla. 
„Rumlovo album je možná vůbec prvním tematickým počinem, 
který „osvobozené standardy“ nejen interpretuje citlivě a s abso-
lutní empatií, ale zároveň k nim přidává hodně tvůrčího,“ napsal 
v recenzi Ondřej Bezr. A připomíná, jak šťastnou ruku měl zpěvák 
při výběru aranžérů a hudebníků, konkrétně klavíristy Matěje 
Benka, který ho svým Quintetem na albu doprovodil.
Na Jazzinci vše uslyšíme ve zcela mimořádné komornější podobě: 
Rumla s Benkem doplní slovenský kontrabasista Rasťo Uhrík. Dra-
maturg festivalu Tomáš Katschner navíc upozorňuje, že nás čekají 
i americké standardy a možná i překvapení.
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

DALŠÍ KONCERTY FESTIVALU JAZZINEC 2015
 
5. 3.  KSBM LEVÍČEK-WEISS PROJECT (USA/CZ/SK)
  HANGING HEARTS (USA)

12. 3.   KSBM BEATA HLAVENKOVÁ - Theodoros
  POINTS SEPTET 

18. 3.  KSBM O. ŠTVERÁČEK TRIO feat. GENE JACKSON  
 (USA, CZ)

  JAZZ GENERATION

25. 3.   UFFO   BRATŘI EBENOVÉ - Čas holin

28. 3.   UFFO LUKÁŠ ORAVEC Q. feat. VINCENT HERRING  
 (USA, SK)

  AMPARO SÁNCHEZ (ES)
  RICHARD BONA & special CZ/SK band Michala  

 Žáčka

11. 4.   UFFO Marek Novotný JAZZ SYMPHONY - Chamber   
 Philharmonic  Orchestra of South Bohemia  
 + Marek Novotný Q 

  MIKE DiRUBBO TRIO (USA, CZ)

16. 4.   KSBM LIBOR ŠMOLDAS & ADAM NUSSBAUM  
 & JAY ANDERSON (CZ, USA) - křest CD

  ZDENĚK BÍNA - THE BIRD PROJECT

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.

ZLATý FOND NÁRODNÍHO MUZEA FOTOGRAFIE
V sobotu 7. 2. bude ukončena výstava, která představuje průřez 
tvorbou pardubického malíře Josefa Procházky. Tato expozice byla 
doplněna snímky fotografa Bohdana Holomíčka, a právě tento 
nepočetný leč delikátní soubor exponátů představuje onu po-
myslnou zlatou nitku, která vede k další výstavě nového roku. Je 
jí výběr ze Zlatého fondu Národního muzea fotografie. Výstava 
vychází z fotografické kolekce, kterou pro Národní muzeum fo-
tografie v Jindřichově Hradci koncipovali Ivo Gill, Tomáš Dvořák 
a Jaroslav Prokop. Zlatý fond tvoří 220 žánrově pestrých snímků 
od současných českých fotografů, v Trutnově z nich bude předve-
deno osm desítek. Výstava tak umožní vhled do aktuálního stavu 
české fotografie jakožto uměleckého média, návštěvník bude mít 
možnost zhlédnout velmi širokou škálu tvůrčích přístupů a poloh 
a vzhledem k tomu, že některá díla jsou stará už desetiletí, tak 
i vývoj či posun v jejich vnímání.
Vernisáž proběhne ve středu 18. 2. od 17:00 hodin za účasti kurá-
torů Zlatého fondu. Výstava potrvá do 28. 3.

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 pocítil 
mámivé kouzlo tropů. Aktuálně je fotografem na plný úvazek. Bě-
hem posledních 10 let navštívil řadu zemí tropické Asie a Ameriky. 
S oblibou se vrací do zajímavých destinací, a tak opakovaně navštívil 
Panamu, Belize či Thajsko. V posledních letech často zavítal na ta-
jemný ostrov Borneo, který mu naprosto učaroval. Ve své tvorbě 
se snaží zachytit celou rozmanitost navštívených biotopů bez přímé 
orientace na fotografii ptactva či hmyzu. Jeho snímky můžete vídat 
v knižních publikacích o přírodě a časopisech věnovaných cestování 
a fotografii (Koktejl, Příroda, Lidé a Země, Photo Life aj.).
Výstava ve výstavním prostoru městského úřadu potrvá do 19. 2.

VÍTĚZ JAZZ WORLD PHOTO: DIDIER JALLAIS

Od 23. 2. bude ve výstavním prostoru na Městském úřadě v Trut-
nově k vidění samostatná výstava loňského vítěze fotografické 
soutěže Jazz World Photo, která tradičně doprovází hudební fes-
tival Jazzinec. V 5. ročníku celosvětové soutěže fotografů s vášní 
pro jazz, blues, funky, world music a příbuzné žánry zvítězil Didier 
Jallais z Francie. Tento dentista milující jazz a fotografování loni 
zaujal porotu svým snímkem saxofonisty Sonny Rollinse, letos do-
stává příležitost předvést Trutnovu svoji rozsáhlejší tvorbu, která 
není jen o jazzu. 
Výstava potrvá do 23. 3.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

VÁCLAV HAVEL A TRUTNOVSKO

Unikátní fotografie B. Holomíčka, A. Formánka, J. Jahody, P. Fialky 
a dalších přibližují Havlův vztah k Trutnovsku, zejména k milované 
chalupě na Hrádečku, i jeho četné návštěvy Trutnova, včetně le-
gendární návštěvy v lednu 1990, kdy sem poprvé přijel jako prezi-
dent a promluvil před zcela zaplněným Krakonošovým 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 prodloužena do 10. 2.

ŽIVOT A DÍLO TRUTNOVSKéHO MALÍŘE  
JOSEFA POLZE (1896 - 1945)

Výstava, pořádaná ve spolupráci se Střediskem česko-němec-
kého porozumění Trutnov, představuje tvorbu Josefa Polze  
(1896 - 1945), předního trutnovského výtvarníka první poloviny 
20. století. Polz své výtvarné nadání prohloubil studiem na umě-
leckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Studoval rovněž 
na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Thiele-
ho a podnikl několik studijních cest do zahraničí. Poté se vrátil 
do Trutnova, kde měl svůj ateliér. Polzovou doménou bylo por-
trétní umění. Vedle něj se věnoval i krajinomalbě, kde převažo-
valy 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 malířovy tvorby. 
Výstava potrvá do 15. 3.

SLOUŽIL JSEM NA BITEVNÍ LODI  
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, 

 JAK JI PROŽIL NÁMOŘNÍK FRANTIŠEK ŠMÍDT  
ZE DVORA KRÁLOVé NAD LABEM

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Evou Drtinovou ze Dvora Krá-
lové nad Labem, připomíná život námořníka Františka Šmídta 
(1893 - 1942), královédvorského rodáka, který v roce 1914 naru-
koval do rakousko-uherského námořnictva. V přístavu Pola (dnes 
Pula) absolvoval c. k. Strojnickou školu námořní a poté v letech 
1915 - 1918 sloužil jako elektromontér na bitevní lodi S.M.S. Ba-
benberg. Z dob jeho působení v námořnictvu se dochovalo velké 
množství unikátních fotografií a pohlednic, které dokumentují 
náročnou a nebezpečnou službu námořníků za první světové 
války. Na výstavě bude připomenuto také Šmídtovo působení 
na pancéřovém vlaku č. 6 Praha na jižním Slovensku v letech 
1919 - 1920. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. 2. od 17:00 ho-
din. Výstava potrvá do 7. 6.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
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KRÁLOVéDVORSKý TExTILNÍ PRŮMYSL  
VčERA A DNES

Textilní odborník Ing. Josef Jiránek se bude ve své přednášce vě-
novat tradičnímu textilnímu regionu, kterým bylo a stále je Krá-
lovédvorsko. Posluchači se dozví o historii jednotlivých závodů 
textilních podniků Tiba, Juta, Strojtex a dalších ve Dvoře Králové 
nad Labem. Připomenut bude i současný stav textilního průmys-
lu ve městě a okolí. Mluvené slovo doplní fotografie, dokumen-
ty, artefakty a vzorky textilií. Přednáška proběhne ve čtvrtek 5. 2. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

TRAGICKý OSUD PROTINACISTICKýCH ODBOJÁŘŮ 
POD JESTŘEBÍMI HORAMI:  
BOHDAŠÍN-KONčINY 1942

V rámci blížících se oslav 70. výročí konce druhé světové války po-
řádá muzeum přednášku Antonína Burdycha (*1934), který připo-
mene události pod Jestřebími horami v roce 1942. Právě rodina 
A. Burdycha tehdy ve svém domě na Bohdašíně-Končinách ukrý-
vala radistu Jiřího Potůčka, člena legendárního výsadku Silver A, 
vyslaného z Velké Británie. Gestapo ovšem Potůčkovu tajnou skrýš 
odhalilo a připravilo na něj 30. června 1942 zátah. Jiří Potůček se 
sice z obklíčení prostřílel, ovšem nedlouho poté byl 2. července 
1942 v Rosicích nad Labem ve spánku zastřelen českým četníkem. 
Burdychova rodina za přechovávání radisty Potůčka zaplatila kru-
tou daň. Matka, oba prarodiče, strýc a teta byli popraveni bez sou-
du v Pardubicích, otec byl zastřelen přímo v Končinách. Přežil jen 
A. Burdych se svým bratrem. Přednáška proběhne ve čtvrtek 19. 2. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

SPIRITISMUS A KRAJINA PODKRKONOŠÍ

Poslední únorový čtvrtek bude v muzeu věnován spiritismu a sou-
visející krajině. Spiritismus je fenomén, který do českých zemí přišel 
z Anglie. U nás byl rozšířen hlavně v Podkrkonoší - na Novopacku 
a Jilemnicku, a to na přelomu 19. a 20. století. I Trutnov má k to-
muto tématu co říct. Mgr. Ivo Chocholáč, někdejší pracovník novo-
packého muzea, cestovatel a učitel, který se spiritismem dlouho-
době zabývá, bude vypravovat svůj příběh, který se vine krajinou 
Podkrkonoší, jejím tajemstvím a spojitostí s tímto „duchařským“ 
tématem. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. 2. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

5. REPREZENTAčNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT

V roce 2015 si město Trutnov připomíná své půlkulaté výročí - vý-
ročí 755 let od založení města. A v tomto roce se také uskuteční 
městský ples, který svým pořadím konání může slavit také půlkula-
té výročí - 5. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA. 
Očekává vás dobrá muzika - k tanci a poslechu bude hrát Big Band 
Relax a po půlnoci S-Band. Jako hudební host vystoupí skvělé pě-
vecké seskupení LA GIOIA ze Slovenska. Návštěvníci plesu se mo-
hou těšit na vystoupení Capoeiry a Maculele v provedení Grupo 
Axé Capoeira Praha a především na ukázku z divadelně akroba-
tického projektu LOSER(S) v produkci akrobatického dua DaeMen 
a jeho um. ag. United Arts. Celým večerem bude provázet mode-
rátorská dvojice Tomáš Jeřábek a Halka Třešňáková. Připravena je 
také soutěž o hodnotné ceny.
Generálním partnerem plesu je Kara Trutnov, a. s., hlavními part-
nery jsou Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., a Kooperativa po-
jišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. 
Dalšími partnery plesu jsou BOS auto s.r.o. Trutnov, GAST-PRO s.r.o. 
Trutnov, Technické služby Trutnov s.r.o., Transport Trutnov s.r.o., 
Veterinář s.r.o. Trutnov.
sobota 7. 2. ** UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin ** vstupné 490 Kč ** 
předprodej vstupenek od 19. 1. pouze v Inforecepci UFFO

9. 3. KEŇA A GORILY 
 Cestopisný večer: Kateřina a Miloš Motani
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 2. 

11. 3. SAM 
 Divadelní delikatesy: 
 Karel Roden (produkce Studio hrdinů)
 Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 2. 

15. 3. O DVOU MARYčKÁCH
 Rodinné UFFOkousky: Žlutý kopec
 Představení pro děti od 3 let
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 2.

18. 3. STRýčEK VÁŇA
 Činoherní divadlo A: 
 Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
 Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek 

od 16. 2.

20. 3. ŠKWOR: S&L TOUR
 Host: Wait
 Koncert na stání
 Vstupné v předprodeji 240 Kč, v den koncertu 290 Kč. 

Předprodej vstupenek od 8. 12.

22. 3. VYNÁŠENÍ SMRTKY
 Tradiční vítání jara

23. 3. ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
 Cestopisný večer Petra Hirsche
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 23. 2.

24. 3. PAN HALPERN A PAN JOHNSON
 Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 23. 2.

29. 3. DO BLÁTA A ZASE ZPĚT
 Rodinné UFFOkousky: Činoherák Ústí
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 2.

31. 3. RENT
 Muzikál - rocková opera
 Divadlo a hudba
 Vstupné 380, 350, 320 Kč. Předprodej vstupenek 

od 2. 2.

14. 4. UFFO PUTYKA
 Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka
 Náhradní titul za představení Dolls. Ti, kdo měli za-

koupené vstupenky na Dolls, mají do 31. 1. dvě mož-
nosti: přijdou do Inforecepce UFFO a buď si vstupenky 
na Dolls vymění za vstupenky na UFFO PUTYKU (a cenu 
doplatí, neboť vstupenky budou dražší), nebo vstupen-
ky na Dolls vrátí. Po 31. 1. původní vstupenky na Dolls 
pozbývají platnosti. 

 Ostatní si mohou vstupenky koupit od 2. 2. Vstupné 
400, 370, 340 Kč.

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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Benjaming‘s Clan

PANDORA 88
Divadelní delikatesy:  

Wolfgang Hoffmann a Sven Till (SRN)

Produkce: Aurora Nova, Berlín. Žádné omezení není definitivní! 
Dva muži uvízlí v krabici o velikosti výtahu nacházejí neobvyklé 
a nezapomenutelné způsoby jak se vyrovnat se svým uvězněním. 
Nádherně vynalézavé a příjemné pohybové divadelní předsta-
vení o blízkosti, přátelství a neomezené svobodě naší předsta-
vivosti.
Stísnění a doslova stojící jeden na druhém se Wolfgang a Sven 
začnou za pomoci humoru cítit osvobozeni z prostorového ome-
zení, šplhají po stěnách i jeden po druhém. Silové scény přechá-
zejí do neuvěřitelné něhy. Mluví se málo, ale všechno se odhaluje 
s intenzivní, klaustrofobickou jasností, když oba konečně začína-
jí nacházet způsoby, jak se vyrovnat se svým uvězněním, nepřiro-
zenou a vynucenou intimitou. Částečně tanec, částečně divadlo 
s neuvěřitelným světelným designem a originální hudbou. 
Pandora 88 je německé fyzické divadlo. Jeho tvůrci a aktéry jsou 
Wolfgang Hoffmann a Sven Till. Dva dlouholetí přátelé, kteří se 
seznámili v roce 1988 po pádu Berlínské zdi, začali společnou 
uměleckou spolupráci v továrně (Fabrik Potsdam) v roce 1990. 
Dvojice umělců navštěvovala kurzy řady divadelních a tanečních 
mistrů. 
Pro zajímavost: původně východní Němec Wolfgang Hoffmann 
uhradil ve svých 22 letech svůj první taneční kurz penězi, které 
získal prodejem úlomků ještě hlídané Berlínské zdi senzacechti-
vým turistům. Dnes je Wolfgang ředitelem společnosti Aurora 
Nova, která má bezkonkurenční síť mezinárodních kontaktů 
a vytvořila program více než 1000 představení a akcí napříč vše-
mi uměleckými žánry: od radikálních a avantgardních až po vy-
soce komerční produkce a akce. 
Původní program Aurora Nova získal na mezinárodním festivalu 
vizuálního divadla a tance Fringe v Edinburghu několik prestiž-
ních ocenění a bezprecedentní kritiky. 
Partner představení: GRUND a.s.
čtvrtek 5. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 420, 390, 
360 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 12.

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ  
ANEB Z DENÍKU PAVLA J.

činoherní divadlo A:  
Divadlo Na zábradlí, Praha

Původní inscenace zpracovávající deníkové zápisky. Pavel Jurá-
ček, režisér, scenárista, signatář Charty 77, je klíčovou osobností 
českého filmu 60. let. Deníkové zápisy zachycují vzestup i pád 
talentovaného umělce v konfliktu s dobovými společenskými 
a kulturními okolnostmi i s vlastní bohémskou povahou. Deník 
tak nabízí nejen neobyčejně intimní vhled do Juráčkovy osob-
nosti, do jeho vnímání světa a lidí kolem něj, ale i do atmosféry 
„zlatého věku naší kinematografie“, která je nahlížena zevnitř 
jedním z aktérů nové vlny. Ve svém deníku zanechal po sobě Pa-
vel Juráček dílo svrchované literární úrovně a hypnotické půso-
bivosti, otevřený dokument o výšinách i běsech umělecké tvorby. 
Kniha zvítězila v anketě Lidových novin o Knihu roku 2004 a ob-
držela ocenění Litera 2004 za nakladatelský čin.
Inscenace získala Cenu Alfréda Radoka za rok 2013 v kategorii 
INSCENACE a stejně tak se v anketě portálu i-divadlo umístila 
na 3. místě v kategorii Nejlepší inscenace roku 2013. Vysoce byl 
také hodnocen Marek Cpin za scénografii.
Režie: Jan Mikulášek. Hrají: Marie Spurná/Gabriela Mikulková, 
Petra Bučková, Jan Hájek, Jiří Vyorálek, Josef Polášek.
středa 11. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, 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 
adaptaci. Do třetice atak na klasický titul světové dramatiky. 
Po Figarově svatbě a Richardu III. si to tentokrát „vypije“ příběh 
veronských milenců. 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 souse-
dy 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 
Novotný, Marie Kleplová, Lukáš Duspiva, Milan Téra, Zdeněk Pe-
trák, Richard Hošek.
úterý 3. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč ** 
předprodej vstupenek od 1. 12.

TANEčNÍ KURZY PRO MANŽELSKé PÁRY 
A TANEčNÍ DVOJICE

Pod vedením manželů Poznarových v Národním domě vždy v pá-
tek: únor - 6., 13., 20. a 27., březen - 6. a 13. od 18:00 do 20:00 ho-
din kurz pro začátečníky, od 20:30 do 22:30 hodin kurz pro mírně 
až středně pokročilé. 27. 3. se od 19:00 do 23:00 hodin uskuteční 
věneček společný pro oba kurzy. Kurzy jsou určeny jen předem 
přihlášeným párům.

KARNEVAL PRO DĚTI

Zábavné odpoledne pro děti od 3 let. Pavel Novák se svým po-
řadem Duchohraní v Uffu rozproudí skvělou zábavu a vytvoří 
příjemnou atmosféru, která je na každém správném karneva-
lu samozřejmostí. Kromě parádní muziky se děti mohou těšit 
na různé hry a soutěže, součástí programu bude také vyhodno-
cení nejhezčích a nejoriginálnějších masek či kostýmů. 
neděle 8. 2. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** před-
prodej vstupenek od 5. 1.

MADEIRA 
RÁJ V ATLANTIKU

Ostrov květin, dobrého vína a fantastických vyhlídek. Strmé 
horské srázy porostlé bujnou džunglí jsou protkány úzkými 
stezkami vodních stružek. Na vrcholcích hor fičí ledová mlha, 
zatímco na pobřeží se slaví květinový festival. Madeira tak 
uchvátí milovníky bujné přírody, vyznavače horské turistiky, ale 
i požitkáře, co si rádi pochutnají na bezkonkurenčních úlovcích 
místních rybářů, na tropickém ovoci či madeirském víně.
Cestovatelská multimediální projekce MARTINA LOEWA ve Full 
HD, živé vyprávění přibližující dobrodružné a zábavné příběhy 
z cesty, zajímavosti a pozoruhodné postřehy, to vše doplňují 
autentické hudební ukázky. 
Více informací: www.promitani.cz
pondělí 23. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 
** předprodej vstupenek od 26. 1.
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CESTOU OSUDU A NÁHODY 
7 LET NA CESTÁCH

Vyrazit do světa bez jasného cíle a nechat se jen tak unášet ná-
hodou. Pro jednoho nepředstavitelný počin, pro druhého životní 
sen, který se ale málokomu splní. ROMAN VEHOVSKý si tento sen 
splnil. Z roku na cestách se staly dva, ze dvou čtyři ... Jaké to je žít 
„na stopu“ sedm let svého života?
Pozemní cesta stopem přes Asii do Austrálie, která se neplánovaně 
protáhla na sedm let. Cestování bez závislosti na jízdních řádech, 
zpátečních letenkách a ubytovacích zařízeních. Přes Írán a Pákis-
tán do Indie, jihovýchodní Asií pak cesta pokračuje k Austrálii. 
Jaké jsou výhody a nevýhody solitérního cestování? A co zdravotní 
komplikace na cestách?
V druhé části se zaměříme na nejdelší a jeden z nejkrásnějších sto-
pů - desetidenní plavba po tropických ostrovech Thajska. A pak nás 
také čeká návštěva jednoho málo známého, ale nezapomenutel-
ného (a dech beroucího) phuketského festivalu.
Roman Vehovský (http://cestouosuduanahody.cz) je autorem i vy-
davatelem svých knih - první Cestou osudu a náhody je již roze-
braná. Druhá kniha s podtitulem Návrat s podkovou je mnohem 
osobnější, obsáhlejší a propracovanější. 
pondělí 9. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 5. 1.

RODINNé UFFOKOUSKY

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Buchty a loutky
Představení pro děti od 3 let. Kdesi v hlubokých hvozdech stáva-
la perníková chaloupka. Však uvnitř přebývala zlá baba. Tím vo-
ňavým a lahodným perníkem lákala ztracené děti. Jednoho dne 
v lese zabloudili 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.

BAčKŮRKY A STARÁ BOTIčKÁRNA
Pruhované panenky
Představení pro děti od 5 let. Poetický příběh opuštěných a ob-
nošených Bačkůrek, hledajících porozumění a lásku v neznámém 
světě. Můžete se těšit na hudebně-vizuální představení doprová-
zené živými muzikanty, vsazené do poetiky starých časů řemesla 
ševcovského. Velmi vhodné jako rodinné představení, určené i pro 
generace našich babiček a dědečků.
Režie: Mona Šiška. Hrají a zpívají: Mona Šiška, Eliška Mesfin Bouš-
ková, Lukáš Bouzek, Lenka Chaloupka Hušková, Šárka Malinková, 
Petra Jarošová, Radka Kaclerová.
neděle 22. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč ** 
předprodej vstupenek od 19. 1.

IDOLLS
Divadlo DNO
Představení pro diváky od 12 let a dospělé. EMOčně dEMOliční 
EMOkál. Na jevišti hrají IDOLLS, v hledišti hrají emoce. Kapela se 
srdcem na dlani. Se srdcem svých fanoušků. Co všechno se nestane 
během jednoho koncertu. Zajímá tě, co si myslí ten týpek, co tan-
cuje vedle tebe? Pája miluje Dana. Kamil miluje Helenu. Georgy 
miluje Johny. Všichni milují idoly. Být svůj vlastní idol je čím dál 
větší problém. Ještě nikdy nebylo DNO tak sexy.
Autor a režie: Jiří Jelínek. Hrají: Michal Dalecký, Johana Vaňouso-
vá, Jiří Jelínek.
neděle 1. 3. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 2. 2.

JAN GEMROT: KONEC MéHO UMĚNÍ

Talentovaný mladý umělec Jan Gemrot je velmi všestrannou zají-
mavou osobností, režíruje videoklipy, hlavně pro rapery jako Ja-
mes 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 výtvar-
ných umění v Praze. Díky jeho mimořádnému talentu mu byla udě-
lena výjimka a nastoupil tak na AVU do ateliéru klasické malby 
Zdeňka Berana už po ukončení třetího ročníku střední Výtvarné 
školy Václava Hollara. Již za studia několikrát vystavoval na sa-
mostatných výstavách a také se zúčastnil velké řady výstav skupi-
nových. Jeho diplomová práce - cyklus „Únos“ - byla zakoupena 
do sbírky současného umění DvorakSec contemporary. 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 obrazů 
s realistickým, či spíše hyperrealistickým projevem, jenž je někdy 
přerušován expresivním rukopisem. Prostřednictvím konkrétního 
vizuálního prvku usiluje o vyjádření těžko uchopitelného pocitu 
a atmosféry, tedy o silné psychologické působení obrazu. Svým 
brilantním výtvarným podáním rozvíjí příběh, v němž však vždy 
zůstává něco nedořčeno pro projekci divákova osobního stanovis-
ka. Naléhavost jeho umělecké výpovědi je nepřehlédnutelná. Pro-
pojení mistrovské malířské virtuozity s intenzivním, až šokujícím 
obsahem rozehraným v několika interpretačních rovinách, spolu 
s konceptuálním uvažováním staví Jana Gemrota na jednu z před-
ních pozic současné mladé umělecké scény.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 17. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ALENA KUPčÍKOVÁ

Alena Kupčíková, která je absolventkou pražské AVU, zkoumá 
možnosti výrazových prostředků poskytovaných novými médii. 
Přetransformovává jazyk, pohyby a celé systémy do zvukových 
a obrazových záznamů (audiovizuální projekty). Snaží se o ma-
ximálně otevřené výtvarné artefakty, které představují svědectví 
o spojitosti jejího duševního dynamismu s nejrůznějšími aspekty 
a projevy všedního života, v nichž hledá systémy. Ke zvolenému 
konceptu přistupuje racionálně a jasně formuluje své téma, na něž 
výtvarnou formou poukazuje. Jednotlivé instalace a projekty do-
plňuje přiloženými podrobnými výklady, které skvěle zapadnou 
do koncepce Uffa. Charakter její multimediální tvorby vytváří ně-
kolik určujících rysů. Je jím především důsledné promýšlení obsahu 
i formy díla a schopnost vnímat, posunovat projev do obecnější 
polohy a prezentovat ho. 
Pozornost vzbudilo její vystoupení na výstavě Mladý maso v roce 
2002. Použila ženského intimního ochlupení a chloupky „nakres-
lila“ ženské akty s erotickým nádechem - Chlupatice, doplněné 
videem s komentáři „dárkyň“ i komentářem vlastním. Překročila 
z média kresby do kategorie mixed medií. V postupně se rozvíjejí-
cím projektu jí nešlo o prvoplánové ohromení diváka, ale o sledo-
vání celého procesu a reakcí od prvního nápadu po jeho akcepto-
vání publikem, vyslovila se i k módním diktátům až manipulacím 
a bez emancipačního komplexu se dotkla také ženské otázky 
a vnímání ženského těla. Konceptuální instalaci rozšířila o další 
vrstvy. Interaktivním atakem do veřejného prostoru se stal projekt 
mobilní galerie, zprostředkovávající možnost prodeje jednotlivých 
děl ve volně přístupné galerii, sestavované autorkou i v různých 
mimogalerijních prostorách.
Vernisáž se koná v úterý 24. 2. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
25. 2. - 31. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
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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. neděle
16:30 hodin 

VčELKA MÁJA (2D)
Německý animovaný rodinný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 80 Kč

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.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 132 minut ** vstupné 120 Kč

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

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

3. úterý
4. středa
19:00 hodin

KÓD ENIGMY
Britsko-americké životopisné drama. Příběh matematického génia, 
který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou vál-
ku, a zachránil tak tisíce lidských životů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 114 minut ** vstupné 110 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

DVA DNY, JEDNA NOC                               ART film - pro náročnější diváky
Belgicko-italsko-francouzské drama. Sandra pracuje v místní solár-
ní elektrárně. Zotavuje se z depresí, které byly důvodem její časté 
absence. Firma o ni již nemá zájem, ale rozhodnutí o jejím osudu 
nechává na jejích kolezích.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

6. pátek
7. sobota
16:30 hodin

VELKÁ ŠESTKA (2D)
Americký animovaný film. Emocemi nabité komediální dobrodruž-
ství o malém geniálním konstruktérovi robotů, který se naučí vyu-
žívat svůj talent.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut **  
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

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

NEZLOMNý
Americké válečné drama. Osud slavného amerického olympionika, 
válečného letce, trosečníka a válečného zajatce Louise Zamperiniho 
v režii Angeliny Jolie.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 137 minut ** vstupné 120 Kč

8. neděle
16:30 hodin

VELKÁ ŠESTKA (3D)
Americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut ** 
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

10. úterý
11. středa 
19:00 hodin

WHIPLASH
Americké drama. Andrew je 19letý jazzový bubeník, který sní o slávě, 
ale není si jistý, zda se jeho sny někdy naplní. Rozhodne se však vy-
stoupat až na samý vrchol prestižní hudební konzervatoře.
Mládeži přístupno ** titulky ** 106 minut ** vstupné 110 Kč

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

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Americký erotický film. Filmové zpracování příběhu, jenž se stal celo-
světovou literární senzací. Příběh Anastasie a Greye, dvou naprosto 
odlišných lidí, kteří nakonec podlehnou jeden druhému.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 124 minut ** vstupné 130 Kč

13. pátek
14. sobota
16:30 hodin 

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU (2D)
Americká animovaná komedie. Když všehoschopný pirát ukradne 
SpongeBobovi a jeho kámošům tajný recept, musí se mořští parťáci 
vydat na velenebezpečnou výpravu - rozuměj na souš. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 125 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

15. neděle
16:30 hodin

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč

16. pondělí
17. úterý
19:00 hodin

JUPITER VYCHÁZÍ (2D)
Americké dobrodružné sci-fi. Mladá Jupiter sní o hvězdách, ale pro-
bouzí se do chladné reality uklízečky toalet. Teprve když na Zemi do-
razí Caine, začne si uvědomovat naplnění svého osudu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 100 Kč

18. středa
10:00 hodin

POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 77 minut ** vstupné 30 Kč

18. středa
19:00 hodin

JUPITER VYCHÁZÍ (3D)
Americké dobrodružné sci-fi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 130 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE                                  ART film - pro náročnější diváky
český dokumentární film. Katolický kněz M. Kuffa vytvořil za po-
sledních dvacet let z fary na malé vesničce pod Tatrami bezpečný 
přístav pro více než 200 lidí v nouzi.
Mládeži přístupno ** slovenská verze, české titulky ** 100 minut ** 
vstupné 70 Kč 

20. pátek
16:30 hodin

PADDINGTON  
Britsko-francouzská rodinná komedie. Dobrodružství malého med-
vídka s červeným kloboučkem, kterého britské děti znají tak jako 
u nás Krtečka.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

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

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Americká krimi komedie. Mladý, čerstvě vystudovaný lékař přichází 
na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

21. sobota
16:30 hodin 
    

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA (2D)
Ruská animovaná pohádka. Natočeno podle knihy H. Ch. Ander-
sena.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 80 minut ** vstupné 100 Kč

22. neděle
16:30 hodin

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
Americko-britská akční komedie. Třetí setkání s hlídačem Larrym, 
který tentokrát bude mít problémy s dalšími oživlými exponáty.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

24. úterý
25. středa
19:00 hodin

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Britská krimi komedie. Příběh britského superšpióna, který do vysoce 
konkurenčního vzdělávacího programu rekrutuje zatím nevycvičené-
ho kluka z ulice. Ve stejný okamžik začne svět ohrožovat zvrácený 
americký podnikatel.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 129 minut ** vstupné 120 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin 

OKNO DO DVORA                                                                 PROJEKT 100
Americký romantický thriller. Klasický thriller Alfreda Hitchcocka 
o fotografovi, jenž je dočasně upoután na invalidní vozík a má pode-
zření, že v protějším domě došlo k vraždě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 70 Kč

27. pátek
28. sobota
16:30 hodin

ZVONILKA A TVOR NETVOR (2D)
Americký animovaný dobrodružný film. Víla se spřátelí s velkou a ta-
jemnou bytostí - Netvorem. Zvonilka si ale není jistá, jestli z jeho 
strany nehrozí nějaké nebezpečí.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 76 minut ** vstupné 120 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

27. pátek
28. sobota
BŘEZEN
1. neděle
19:00 hodin

ŽENA V čERNéM: ANDĚL SMRTI
Britský horor. Na zastaralou rezidenci přichází skupina školáků, která 
je evakuována za 2. světové války z Londýna. Jak pozemky ožívají, 
probouzí z temnoty pomstychtivý přízrak ženy v černém.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 120 Kč

BŘEZEN
1. neděle
16:30 hodin

ZVONILKA A TVOR NETVOR (3D)
Americký animovaný dobrodružný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 76 minut ** vstupné 155 Kč, 
děti do 15 let 135 Kč


