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čtvrtek 1. 12. PREZENTACE 22. SVAZKU SBORNÍKU 
KRKONOŠE - PODKRKONOŠÍ 
Akce bude spojena s přednáškou Ing. Güntera 
Fiedlera o novinkách v oblasti poznání starých 
map a plánů Trutnova.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 1. 12. JAK SE STAVÍ SEN
Cestopisné vyprávění
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 18:30 hodin

čtvrtek 1. 12. PANKRÁC ´45
Činoherní divadlo A: 
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 2. 12. VÁNOČNÍ DEKORACE
Vyrobíte andílky, svícny, dárkové taštičky ... 
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem ** 16:00 hodin 

pátek 2. 12. MIKULÁŠOVINY
Akce pro děti
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 17:00 hodin 

pátek 2. 12. ANATOL SVAHILEC, HONZA DIBITANZL 
Slam poetry 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin

sobota 3. 12. STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU
Workshopy: foukané skleněné ozdoby, 
jmenovky, svícny, fl oristické vánoční aranžmá, 
vánoční přání, zdobení perníčků ... 
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem ** 13:00 - 17:00 hodin 

sobota 3. 12. COLOURS OF GTU
Trutnovský adventní festival 2016
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin 

sobota 3. 12. PÁTÁ DOHODA
Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La Š´éz
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!

neděle 4. 12. ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Žlutý kopec
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 5. 12. VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY
Představení pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ: 
Pruhované panenky
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin 

pondělí 5. 12. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Předvánoční setkání
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

úterý 6. 12. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 6. 12. TRUTNOVSKÝ STAROSTA A VÝZNAMNÝ RODÁK 
MUDr. JOSEF FLÖGL (1844 - 1894)
Přednáška Mgr. Romana Reila
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
s česko-německým Centrem setkávání 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

úterý 6. 12. PANENSKÉ JEDLÉ BIO RAW OLEJE: 
LÉČIVÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY
Přednáška
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 8. 12. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 8. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 16:00 - 19:30 hodin

pátek 9. 12. ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Při Adventních trzích hraje Krakonoška
Pořadatel: UFFO 
před Uffem ** 15:00 hodin 

sobota 10. 12. KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM
Trutnovský adventní festival 2016
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin 

pondělí 12. 12. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Akce pro rodiče a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00 hodin

pondělí 12. 12. PROMĚNY PERSIE aneb ÍRÁN VČERA A DNES
Cestopisný večer Luboše Vránka
Pořadatel: UFFO 
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 13. 12. SYNOVIAL
Divadelní delikatesy: M. Talaga a M. Zelinka
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin  

středa 14. 12. VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ 
Trubači České lesnické akademie v Trutnově, 
pod vedením Jaroslava Rejdáka, zvou 
na Vánoční vytrubování spojené s vánočními 
trhy. Uslyšíte české, slovenské, ale i německé 
lovecké signály, koncertní skladby, vánoční 
koledy a mnoho dalších.
Pořadatel: Česká lesnická akademie Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 17:00 hodin

středa 14. 12. ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ, ŽÁKŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PROSINCI 2016
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středa 14. 12. DLOUHÁ VÁNOČNÍ CESTA DOMŮ
Činoherní divadlo B: Komorní činohra, Praha
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 15. 12. PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ: 
TRUTNOV VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH
Díl VII. - Dolní Staré Město a Horní Staré Město 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 15. 12. TEN VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční koncert ZUŠ Trutnov
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin

sobota 17. 12. LA BILANCETTA 
Trutnovský adventní festival 2016
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin 

sobota 17. 12. DUST BOLT (Německo), VENDETA (Slovensko), 
HELLOCAUSTOR, EXORCIZPHOBIA
Koncert
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin 

neděle 18. 12. KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO a město Trutnov 
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin

neděle 18. 12. EVA HENYCHOVÁ (písničkářka)
Adventní koncert s čajovnou
Pořadatel: Apoštolská církev Trutnov
Národní dům ** 17:00 hodin 

pondělí 19. 12. ČESKÉ VÁNOCE
Představení pro SŠ a 6. - 9. tř. ZŠ: 
Buchty a loutky a Collegium Marianum
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

úterý 20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
TEREZA MÁTLOVÁ, KOMORNÍ ORCHESTR 
PRAŽSKÝCH SYMFONIKŮ, host Libor Kasík
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 21. 12. CHOREA CORCONTICA A HOSTÉ
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

čtvrtek 22. 12. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A HOSTÉ
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO 
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

pátek 23. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JANKA LEDECKÉHO
Pořadatel: Mania Promotion s.r.o.
UFFO ** 19:00 hodin 

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

pondělí 26. 12. SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
Anežka Johanka Mišoňová - soprán, gotická 
harfa; Vilém Licek - viola, cistra; Vít Matyska - 
djembe; Martin Matyska - varhany, zpěv, šalmaj, 
fl étny
Trutnovský adventní festival 2016
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin 

úterý 27. 12. KONCERT NA PODPORU 
SVOBODNÉHO ŠKOLSTVÍ
Účinkuje ANNA NOWAKOVÁ. Zaznějí staré 
české, moravské, francouzské, španělské, 
anglické, švédské písně.
Pořadatel: Waldorf pro Trutnov
MC Karolínka ** 17:00 hodin 

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

 VÝSTAVY

do 26. 12. SKUPINA 5 + 1
Výstava fotografi í
Pořadatel: UFFO 
kino Vesmír - foyer 

do 31. 12. TOMÁŠ JIRKA:
JARNÍ ŠVÉDSKO (GÖTEBORG) MÝMA OČIMA
Výstava fotografi í
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 31. 12. 1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA 
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA 
V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 5. 1. USMÍVÁNÍ PAVLA MATUŠKY
Výstava malovaného humoru
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov

do 29. 1. PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 
Fotoklub Omega, Společnost ochránců památek 
ve východních Čechách
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 29. 1. POZDRAVY Z AMERIKY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Evou a Jaroslavem Drtinovými
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 12. - 3. 1. MILAN CAIS: DVEŘE DOVNITŘ
Vernisáž 30. 11. od 19:00 hodin
Pořadatel: UFFO 
Galerie UFFO

1. 12. - 21. 1. JAN MACEK: THE PEACE OF LAND ART
Vernisáž 30. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

9. 12. - 15. 1. NESEM VÁM NOVINY …
Vernisáž 8. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

16. 12. - 21. 1. GALERIE SLAVÍ DVACETINY
Výstava ze sbírek Galerie města Trutnova
Vernisáž 15. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

 PŘIPRAVUJE SE

sobota 21. 1. REPREZENTAČNÍ PLES FIRMY BERAN JIŘÍ s.r.o. 
K tanci zahraje skupina GENY, předtančení 
taneční skupiny Bene Dance Art Team  
Více informací: www.abberan.cz
Pořadatel - BERAN JIŘÍ s.r.o.
Národní dům ** 20:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: TIC, Inforecepce UFFO, 
fi rma BERAN JIŘÍ s.r.o., tel. 604 711 530
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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.

GALERIE SLAVÍ DVACETINY 
VÝSTAVA ZE SBÍREK GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Dvacet let od svého založení oslaví 1. ledna městská galerie. Tato 
instituce patří mezi nejmladší svého druhu, přesto se může po-
chlubit nejen hodnotným sbírkovým fondem, ale také celou řadou 
divácky atraktivních i odborně cenných výstav. Při příležitosti dva-
cátého výročí jejího založení bude veřejnosti představen výběr ze 
sbírkových fondů, který bude zaměřen nejen na ukázku těch nej-
významnějších artefaktů, včetně obrazu „V růžové světnici“ od Jo-
sefa Čapka. Vystavena však budou také veřejnosti dosud neznámá 
díla z řady posledních akvizic. 
Vernisáž této výstavy bude mít slavnostní charakter a bude obo-
hacena o atraktivní program. Součástí oslav galerijních narozenin 
bude vystoupení smyčcového dua ve složení Štěpán Pražák (hous-
le), Drahomíra Tvrdíková (viola). Tato dvojice charizmatických hu-
debníků zazářila v Trutnově naposledy při závěrečném koncertu 
Trutnovského podzimu a jejich společná hra delikátním způsobem 
doplní i zahájení oslav. V krátké pauze mezi svým evropským turné 
se v Galerii města Trutnova zastaví zpěvák James Harries, rodák 
z Manchesteru, který svým podmanivým hlasem dobývá nejen ev-
ropské scény, ale také srdce milovníků jazzu. Hudební a výtvarné 
zážitky doplní ohlédnutí za minulými akcemi galerie v podobě 
průběžné projekce věhlasného fotografa Bohdana Holomíčka. Při-
jměte tedy pozvání na narozeninový večer Galerie města Trutnova, 
který bude zahájen netradičně ve čtvrtek 15. 12. v 17:00 hodin. 
Výstava sbírek bude přístupná do 21. 1. 

JAN MACEK: THE PEACE OF LAND ART

Land-art je krajinné umění, které zažilo svůj největší rozkvět v 60. 
letech v USA. Využívá přírodní prostředí jako místo instalací i jako 
samotný umělecký prostředek. Ačkoli nejslavnější éra tohoto ne-
tradičního uměleckého žánru už minula, stále sílící ekologické 
cítění a uvědomění vede k oživení tohoto uměleckého projevu 
v současnosti i u nás. Jan Macek (1978) se výtvarným instalacím 
z přírodních materiálů v krajině věnuje už několik let, známé jsou 
především jeho balancující kameny v korytu řeky Úpy. Mnohé jeho 
projekty však mají intimnější ráz a veřejnost se s nimi nemohla 
setkat, jejich záznamy však představí právě tato unikátní výsta-
va. Prezentace fotografi ckých dokumentů krajinného umění Jana 
Macka potrvá do 21. 1.

Všem návštěvníkům městské galerie děkujeme za přízeň a přeje-
me nejen poklidné prožití Vánoc, ale také nadcházející rok prožitý 
jako umělecké dílo.

Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

VÁNOČNÍ KVÍZ V POBOČCE HSM
Na Vánoce se všichni těšíme celý rok. Jsou totiž prima. Ale jak to 
vlastně přijde, že slavíme Vánoce? Proč? A jak? To zjistíte ve vánoč-
ním kvízu, který pro Vás připravily pracovnice knihovny v pobočce 
v HSM. Děti z 2. - 5. tříd mohou přijít do knihovny v pracovní dny 
v době od 12:00 do 17:30 hodin během celého prosince. Za správ-
né vyluštění dostanou malou odměnu.

POVÍDÁLCI
úterý 6. 12. ** 9:00 hodin

Další setkání klubíku Povídálci. Akce je určena pro děti a rodiče 
na rodičovské dovolené. Program probíhá volnou formou a je při-
způsoben věku a počtu přítomných dětí.

PANENSKÉ JEDLÉ BIO RAW OLEJE:
LÉČIVÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY

úterý 6. 12. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Možnost ochutnávky všech prezentovaných olejů. Seznamte se 
s bio oleji lisovanými za studena a jejich použitím! Možná už jste 
slyšeli o mimořádných účincích rostlinných olejů lisovaných za stu-
dena, které si zachovávají velké množství cenných látek, obsahují 
nasycené a nenasycené mastné kyseliny a široké spektrum vitamí-
nů a minerálů. Olej lze vylisovat téměř z každého semínka, ořechu 
či olejnatého plodu. Představíme i speciality - olej z jahodových, 
amarantových, petrželových, makových nebo chia semínek. Oleje 
lisované za studena tvoří tedy naprosto odlišnou a výjimečnou ka-
tegorii a mají blahodárný vliv na lidský organismus. S jejich výro-
bou a účinky se na přednášce seznámíte, oleje budete mít možnost 
ochutnat i zakoupit.

DRÁČEK
čtvrtek 8. 12. ** 16:00 - 17:00 hodin ** v oddělení pro děti

Vánoční setkání klubu Dráček. Zveme všechny malé čtenáře se zá-
jmem o knihy a práci v knihovně na další setkání. Budeme si po-
vídat o vánočních tradicích u nás i ve světě. Akce je určena dětem 
od 6 do 12 let.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 12. 12. ** 9:00 - 11:00 hodin ** v pobočce HSM

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.

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Všechna oddělení knihovny budou zavřena v sobotu 24. 12., o 2. 
svátku vánočním, tj. v pondělí 26. 12., a v sobotu 31. 12. V ostatní 
dny bude otevřeno jako v běžném týdnu.
Změněnou provozní dobu bude mít oddělení pro děti. Celostátní 
vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. a skončí v pon-
dělí 2. 1. Během této doby bude oddělení pro děti otevřeno jen 
dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin. Výjimku tvoří středa, kdy je 
otevřeno od 8:00 do 17:00 hodin.
Pobočka v Horním Starém Městě bude mít zavřeno jen v pondělí 
26. 12.

Všem našim čtenářům přejeme, aby se jich předvánoční ruch 
a shon dotkl co nejméně a aby Vánoce chápali především jako pou-
to vzájemného lidského porozumění a svátky lidské lásky.
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

mimořádně bude naopak otevřeno 26. 12.
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Letos uplynulo již 150 let od prusko-rakouské války, jejíž bitvy se 
odehrály i v našem regionu. Muzejní výstava připomíná nejen bi-
tvu u Trutnova 27. června 1866, která byla jedinou vítěznou bitvou 
Rakušanů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé 
osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich 
do pruského Hlohova. 
Výstava potrvá do 31. 12.

POZDRAVY Z AMERIKY
Výstava pořádaná ve spolupráci s manželi Evou a Jaroslavem Dr-
tinovými ze Dvora Králové nad Labem připomíná krásy Severní, 
Střední a Jižní Ameriky na pohlednicích z 20. a 30. let 20. stole-
tí. Pohlednice s motivy z těchto pro Středoevropana tehdy velmi 
exotických míst posílal domů do Československa František Šmídt 
(1893 - 1942), který v letech 1926 - 1935 žil v USA a pracoval na za-
oceánských lodích. Velká pozornost je věnována pohlednicím New 
Yorku, kde František Šmídt bydlel. 
Výstava potrvá do 29. 1.

PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Výstava je výsledkem spolupráce členů královéhradeckého Foto-
klubu Omega a Společnosti ochránců památek ve východních Če-
chách. Upozorňuje prostřednictvím fotografi í na některé z ohro-
žených cenných historických objektů okresu Trutnov, a to jmeno-
vitě Hejnův statek v Havlovicích, torzo někdejší rezidence jezuitů 
ve Starém Rokytníku, kostel sv. Šimona a Judy tamtéž, evangelický 
kostel v Bolkově, kostel Nejsvětější Trojice v Pilníkově, kostel sv. 
Martina v Javorníku, někdejší zámek-papírnu v Hostinném a pivo-
var v Rudníku. Fotografi e, které pořídili Marcela Zuchová a Kamil 
Klembara, doprovodila textem Ludmila Žlábková. 
Výstava potrvá do 29. 1. 

PREZENTACE 22. SVAZKU SBORNÍKU 
KRKONOŠE - PODKRKONOŠÍ A PŘEDNÁŠKA O NOVĚ 

OBJEVENÝCH MAPÁCH A PLÁNECH TRUTNOVA
Prezentace nového svazku vlastivědného sborníku Krkonoše - Pod-
krkonoší (sv. 22, 2016), čítajícího téměř 580 tiskových stran regi-
onálně-historických studií, materiálů, zpráv atd., bude spojena 
s přednáškou a projekcí Ing. Güntera Fiedlera o novinkách v ob-
lasti poznání starých map a plánů Trutnova. Na závěr proběhne 
soutěž o drobnou cenu. 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

TRUTNOVSKÝ STAROSTA A VÝZNAMNÝ RODÁK 
MUDr. JOSEF FLÖGL (1844 - 1894)

MUDr. Josef Flögl (1844 - 1894), trutnovský rodák, hudebník, lékař 
a politik, byl starostou města v letech 1887 - 1894. Přednáška ve-
doucího Státního okresního archivu v Trutnově Mgr. Romana Reila 
je sondou do života této významné trutnovské osobnosti, která 
dodnes zanechala stopu v podobě hudebních partitur nebo vý-
znamných budov zdobících Trutnov. 
Přednáška připravená s česko-německým Centrem setkávání se 
koná v úterý 6. 12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

NESEM VÁM NOVINY …
Letošní vánoční výstava je zaměřena především na historické 
skříňové betlémy ze sbírek muzea z 19. a 20. století. Chybět nebu-
dou ani oblíbené vystřihovací a rozkládací papírové betlémy nebo 
reklamní betlémy na kávu, čaj, cikorku. Výstavu doplní dobové re-
klamy na vánoční dárky a různá přání z regionálního tisku od kon-
ce 19. do 1. poloviny 20. století. 
Vernisáž se koná v rámci předvánočního odpoledne ve čtvrtek 
8. 12. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 15. 1.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Již VIII. ročník „Předvánočního odpoledne v muzeu“ proběhne 
ve čtvrtek 8. 12. od 16:00 do 19:30 hodin. Těšit se můžete na vy-
stoupení pěveckého sboru Colours of GTU, vernisáž výstavy Nesem 
vám noviny, dále knižní bazárek a violoncellový koncert Karolíny 
Klempířové. Vyvrcholením předvánočního odpoledne bude kon-
cert souboru (muziky) Šmikuranda z České Skalice, jež zahraje li-
dové písničky z Čech i vánoční koledy. Vstup zdarma.

PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ: 
TRUTNOV VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH

DÍL VII. - DOLNÍ STARÉ MĚSTO A HORNÍ STARÉ MĚSTO
Muzejní historik PhDr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií 
a starými fotografiemi Dolního Starého Města a kdysi samostat-
né obce (městyse) Horní Staré Město, jež je od roku 1947 součástí 
Trutnova. Připomene zdejší továrny, školy, dělnické kolonie a další 
významné objekty, jako např. kostel sv. Václava či lesní divadlo. Vě-
novat se bude i katastrofální povodni roku 1897. Jde o sedmou část 
z cyklu věnovaného prezentaci historických fotografií Trutnova. 
Projekce se koná ve čtvrtek 15. 12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

ADVENTNÍ KONCERT 
UČITELŮ, ŽÁKŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

středa 14. 12. ** 17:00 hodin 
Koncertní síň B. Martinů

Každá základní umělecká škola by měla být první světlonoškou 
ve svém městě a okolí, protože jak lépe než uměním hodnoty, jako 
je advent a Vánoce samotné, oslavit. Uslyšíte skladby českých mi-
strů, jako je A. Dvořák, J. Ježek, ale objeví se i C. Debussy a nebu-
dou samozřejmě chybět ani klasické vánoční písně v podání našich 
žáků i učitelů. 
(za organizátory T. Valtera)

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ TRUTNOV
„TEN VÁNOČNÍ ČAS“

čtvrtek 15. 12. ** 17:30 hodin 
Koncertní síň B. Martinů

Vystoupí sólisté, soubory a sbory hudebního oboru ZUŠ.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ Trutnov
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PANKRÁC ´45
Činoherní divadlo A: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha

Fiktivní příběh založený na skutečných událostech. Konec léta 
roku 1945. V Tichomoří končí 2. světová válka, Evropa se vypořá-
dává s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání nacistic-
kých zločinců, loajálních Němců, ale také skutečných i domnělých 
českých pomahačů nacistického režimu. Vyšetřování se týká i slav-
ných osobností. V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky 
Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková - spolupracovnice 
parašutistů výsadku SILVER A, Židovka Julie a neznámá žena. Která 
z nich bude odsouzena? 
Scénář a režie: Martina Kinská. Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi, 
Eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková.
čtvrtek 1. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku ČDA, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 31. 10. 

SYNOVIAL
Divadelní delikatesy: Martin Talaga a Marek Zelinka

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo 
v současnosti. Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásad-
ní roli jejich tělo. Způsob, jak ho vnímají, jaký k němu mají vztah, 
určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emo-
ce a zdraví člověka vyjadřovány prostřednictvím jeho těla a slouží 
jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním svě-
tem. 
Koncept, choreografi e, interpretace: Marek Zelinka & Martin Tala-
ga. Supervize: Radim Vizváry.
Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ 
INVENTURY 2016.
úterý 13. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku DD, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 7. 11. 

DLOUHÁ VÁNOČNÍ CESTA DOMŮ
Činoherní divadlo B: Komorní činohra, Praha

Česká premiéra vhodná pro diváky od 15 let. Představení plné krás-
né hudby, vtipu, dojetí a nádherných ukijo-e - obrazů prchavého 
světa. Cesta od volnomyšlenkářského kazatele k babičce s dárky 
od popelnic a dědečkovi, který má rád whisky a pere se s tatínkem. 
Dlouhá vánoční cesta pětičlenné rodiny k lásce, porozumění a to-
leranci, cesta za tužbami a sny o štěstí. 
Režie: Jiří Bábek. Hrají: Zdeněk Velen, Ivana Machalová, Diana Šol-
týsová, Jiří Böhm, Kristýna Hlaváčková, Lukáš Král, Zdeněk Doče-
kal.
středa 14. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 11.

VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert vánočních písní a operních árií. Účinkují: TEREZA MÁTLO-
VÁ s dcerou Emilly Ann Janečkovou, KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽ-
SKÝCH SYMFONIKŮ (um. vedoucí: Pavel Peřina), host Libor Kasík.
TEREZA MÁTLOVÁ po studiích hry na fl étnu, na klavír a zpěvu 
v Kühnově dětském sboru absolvovala operní zpěv na pražské 
Akademii múzických umění u doc. Magdaleny Hájossyové a ve stu-
diu nadále pokračuje u prof. Vlasty Hudecové v Bratislavě. 
Ve svém repertoáru má mnoho významných operních rolí. Spo-
lupracuje se Státní fi lharmonií Brno, s Janáčkovou fi lharmonií, 
s Filharmonií Bohuslava Martinů, s Komorní fi lharmonií Žilina, 
s Moravskou fi lharmonií Olomouc, s FOK a s orchestrem Českého 
rozhlasu.
Terezu Mátlovou si vybrala už podruhé pro své koncertní turné 
operní sopranistka Eva Urbanová a dvakrát zazářila jako exkluziv-
ní host na turné Karla Gotta. Věnuje se nejen opeře, operetě, ale 
i muzikálu. 
úterý 20. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč ** 
předprodej vstupenek od 17. 10.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A HOSTÉ
Vánoční koncert komorního smyčcového souboru.
Sólisté: Jaroslav Neubert - hoboj, Barbora Kulichová - fl étna, Kate-
řina Killarová - zpěv, Matěj Kraus - klarinet, Lukáš Červený - housle. 
Program nastudoval a řídí: Tomáš Korbel.
Program: Georg Phillip Telemann, František Benda, Joseph Haydn, 
Jan Adam František Míča, Wolfgang Amadeus Mozart, Ignác Pley-
el ad.
čtvrtek 22. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 11.

H-KVINTET A HOSTÉ
Vánoční koledy a písně, jazzové a swingové evergreeny. 
Účinkují:
H-Kvintet - trutnovský vokální kvintet ve složení: Jana Adamová, 
Mirka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Madževská, Pavel Traspe
MyBand - kapela při ZUŠ Trutnov pod vedením Tomáše Katschne-
ra ve složení: Adéla Ščudlová/saxofon, Lukáš Červený/klavír, Matěj 
Červený/baskytara, Karel Kostka/baskytara, Vít Rudolf/bicí, za pod-
pory hostů: Vít Beneš/kytara, Antonín Doležal/saxofon, klarinet, 
Pavel Thamm/bicí
Hosté: Petr Mádle jr./trubka, Jiří Marek Matyska/pozoun
Zpívající hosté: Tereza a Petra Sauerovy, Hana Josífková, Adéla 
Wenková, Klára Doležalová, Josef Pokorný, Štěpán Mareš
Večerem provází Alena Rodrová
neděle 25. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 11.

LA GIOIA - NOVOROČNÍ KONCERT
Host: Ivanna Bagová

La Gioia prezentuje hudební styl, pop operu, který spojuje popu-
lární hudbu a operní zpěv. Jedná se o seskupení tří zpěváků (Peter 
Ďurovec, Peter Ševčík, Matej Vaník), kteří interpretují populární 
písně ve stylu belcanto. Repertoár tria tvoří nejen skladby světové 
scény, ale také pozoruhodné úpravy známých slovenských a čes-
kých hitů.
Host: Ivanna Bagová - vítězka soutěže Hlas ČeskoSlovenska
čtvrtek 5. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 11.

foto: 
Michal Hančovský
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MIKULÁŠOVINY
Mikuláš, andělé a čerti. Kde je můžete se stoprocentní jistotou vi-
dět? Přece na Mikulášovinách v Uffu. Než se ale děti setkají s Mi-
kulášem, musí splnit pár lehkých úkolů. Pak budou mít možnost 
se nejen pobavit, ale navíc získají dárek přímo od Mikuláše, pří-
padně od krásných andělů. Podvečer všem zpříjemní Týna se Zdeň-
kem. Určitě je znáte z pořadu „Hýbánky“, který můžete sledovat 
na ČT:D. Hravé cvičení, zpívání a tancování, které všechny zvedne 
ze židle. To vše za doprovodu známých písniček.
pátek 2. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** děti - vstupné 50 Kč a pou-
kaz na dárek 30 Kč, ostatní - vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek 
a poukazů od 31. 10.

ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Žlutý kopec

Představení pro děti od 3 let. Vánoční příběh o tom, jak adventní 
andělé vykonávají své povinnosti. V dnešním světě to však nemají 
jednoduché, současnost i tradice jim zamotají hlavy. Andělská poš-
ta má plné ruce práce, aby nakonec dala všechno do pořádku. Pod 
vánoční stromeček andělská televize nadělí nemocné holčičce roz-
manité příběhy a andělé jí dokonce upečou andělský koláč! Bude-
me si zpívat koledy, kouzelná skříňka nám odhalí mnohá tajemství 
a prozradí, co jsou pravé Vánoce.
Hrají, tančí a zpívají: Ivana Hessová, Agnes Kutas, Hana Müllerová, 
Anežka Hessová, Edita Lehocká, Johana Schmidtmajerová.
neděle 4. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč, 
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 10.

BURNING MAN
„...Rodačka z Trutnova si před lety zamilovala neskutečný svět 
amerického festivalu Burning Man, z dobrovolnice se Michaela 
Rýgrová vypracovala až na členku organizátorského týmu...“ 
Touto větou začínal článek, který vyšel na konci října v MF Dnes. 
Byl to článek celostránkový, a přesto se v něm podařilo zazname-
nat sotva zlomek toho, co Míša Rýgrová každoročně zažívá na fes-
tivalu Burning Man.
Festival Burning Man (Hořící muž) se koná v Nevadské pouš-
ti - v lokalitě zvané Black Rock Desert vždy na přelomu srp-
na a září. Sjíždí se tam více než 70 tisíc lidí z celého světa - lidí 
mladých i starých, různých profesí, rozdílného sociálního posta-
vení ... Burning Man je zamýšlen jako prostor pro svobodné se-
tkávání, sdílení zážitků a seberealizaci. Účastníci jsou zároveň 
umělci a vytvářejí úžasné sochy a další objekty, pořádají různé 
koncerty, světelné show a performance, typické pro atmosféru fes-
tivalu jsou bizarní kostýmy, masky a nezvykle vyzdobená vozidla. 
„Festival nabízí neskutečný svět umění a kreativity, který překra-
čuje hranice všeho, co jsem doposud znala. Je to kultura, založená 
na deseti principech, která se šíří po světě. Je to sociální experi-
ment, nejbláznivější věc na světě, moře umění, znovuobjevování 
dětské radosti, hravosti a tvořivosti v nás. Festival posouvá hranice 
naší komfortní zóny, je to velká krása. Má v sobě vše, co si doká-
žete i nedokážete představit, což je asi ta nejpitomější a zároveň 
nejpřesnější odpověď, kterou můžete dostat,“ říká Míša.
Nabízíme vám setkání s Míšou Rýgrovou a jejím vyprávěním o Bur-
ning Manu doplněném zajímavými snímky z festivalu. 
http://www.tedxbratislava.sk/portfolio_page/michaela-rygrova-
-burning-man/
pondělí 9. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 5. 12.

MILAN CAIS: DVEŘE DOVNITŘ
Po více než pěti letech přichází Milan Cais se samostatnou výstavou, 
kde výtvarno není myšlenkově navázáno na hudební inspiraci, jež 
tohoto multimediálního umělce provází od počátku jeho vizuální 
tvorby a která byla doposud nedílnou součástí jeho uměleckého 
vyjádření. Na výstavě v Galerii UFFO se Milan Cais představí jako 
vyzrálý tvůrce, který se zabývá hlubšími tématy a nutí nás jít pod 
povrch interpretace vystavených děl. Klade znepokojující otázky 
s hořkou příchutí. Výtvarník si bytostně uvědomuje tíhu rozhodo-
vacího procesu a interpretuje ji jako zápas s vlastním egem. 
Vernisáž se koná ve středu 30. 11. v 19:00 hodin, poté bude násle-
dovat koncert kapely Tata Bojs.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR
1. 12. - 3. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 1. - 23. 12. pondělí 
- sobota 9:00 - 18:00 hodin, 24. - 26. 12. zavřeno, 27. - 30. 12. 
9:00 - 16:30 hodin, 31. 12. - 1. 1. zavřeno, 2. - 3. 1. 9:00 - 18:00 ho-
din ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ADVENTNÍ TRHY
Tradiční setkání s řemeslem a dobrými nápady představí tvorbu 
řemeslníků, kteří se budou střídat v prostorách sálu - obsazení se 
bude každý den trochu měnit. Budete mít možnost vybrat si např. 
z keramiky užitkové i dekorativní, textilních doplňků batikovaných 
i malovaných, krajky, pedigu, bižuterie, šperků i kamenů, vyšíva-
ných 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. Ne-
budou chybět ani dřevěné hračky, svíčky, přírodní mýdla, aranže 
z přírodnin, fi gurky z kukuřičného šustí, patchwork. 
Budeme rádi, přijmete-li pozvání a využijete Adventní trhy pro 
svoji inspiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která doplní svá-
teční náladu vašeho domova.
Adventní trhy zpestří v pátek 9. 12. ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ. 
Před Uffem zahraje od 15:00 hodin Krakonoška.
čtvrtek 8. - sobota 10. 12. ** UFFO ** otevřeno: 9:00 - 18:00 hodin 
** bez vstupného

ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY

VÝLEPOVÁ SLUŽBA
Plakáty spolu s objednávkou výlepu přijímá Inforecepce UFFO vždy 
ve svých provozních hodinách (viz dále), a to nejpozději do pracov-
ního dne, který předchází termínu výlepu.
Termíny výlepu v prosinci: pondělí 5., 12., 19. a úterý 27. (výjimečně 
- dle kapacity plakátovacích ploch - čtvrtek 1., 8., 15. a 22.). 
První termín výlepu v novém roce bude pondělí 2. 1. 2017.  

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Otevřeno každé pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 ho-
din. Na přelomu roku bude půjčovna zavřena. Posledním provoz-
ním dnem v tomto roce bude čtvrtek 22. 12., prvním provozním 
dnem v novém roce bude pondělí 2. 1. 2017.
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. - 26. 12. zavřeno
27. - 30. 12. 9:00 - 16:30 hodin
31. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. otevřeno jako obvykle
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PROMĚNY PERSIE ANEB ÍRÁN VČERA A DNES
Luboš Vránek (www.studioluvr.cz) zve na svůj cestopisný pořad: 
„Poodhalte závoj a nahlédněte do tajů, krás a zajímavostí této po-
divuhodné země s přívětivými lidmi, pouštní krajinou, země opě-
vované skvělými básníky, plné krásných památek a bazarů se stále 
orientálním kouzlem.
Írán je hornatou zemí opředenou pověstmi, bájemi, pohádkovými 
příběhy a jak magnet přitahující bohatou historií. Vznikla tu jedna 
z prvních civilizací, která dala světu nápady a podněty, které vyu-
žíváme dodnes. Po tisíce let se období rozkvětu střídala s válkami 
a útiskem, které se Peršanům podařilo přežít díky přizpůsobivosti 
a diplomacii. Kulturní, technologické a řemeslné vlivy z mnohoná-
rodní říše obratně využívali a vtiskli do nádherných uměleckých děl 
a architektury.
Přes těžký život v drsných pouštních podmínkách a vysokých hor-
ských masivech jsou tu lidé příjemní, usměvaví a velmi pohostinní. 
Kolébka dávných civilizací je moderní zemí s islámem zasahujícím 
do života jednotlivce i celé společnosti. Podívejte se na současný 
život Íránců s jejich radostmi a strastmi. Seznámíte se s dopravou, 
nakupováním i ubytováním, navštívíme spolu zajímavá a krásná 
města s jejich paláci, památkami i nádherně zdobenými mešitami. 
Poznejte i obrovský hlučný a žhnoucí Teherán s pro nás zdánlivě 
neuvěřitelným chaosem.
Vypravíme se i do hor na hrad asasínů, ke Kaspiku i do vzkvétají-
cího Tabrízu u tureckých hranic. Mnohé překvapí těžký život sta-
rousedlíků Kandovánu v jeskyních z tufu. K jihu pojedeme přes 
Hamadán do oblastí kamenných kronik Persie, odkud sklouzneme 
i dolů do přístavních měst Perského zálivu a odtud se vypravíme 
i do Šírázu - města kultury, kaligrafi e a růží, a určitě nemineme 
nejvzácnější památky, jako jsou Pasargády a Persepolis. 
Navštívíme oázu s maskovanými ženami, pouštní města Bam a Jazd 
včetně okolních zajímavostí. Před odjezdem do Teheránu se zasta-
víme v perlách Íránu - Esfahánu a Kášánu s obchodnickými domy 
jak z pohádek Tisíce a jedné noci.“
pondělí 12. 12. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 11.

TANEČNÍ KURZ
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Na začátek roku 2017 připravuje UFFO další Taneční kurzy pro 
manželské páry a taneční dvojice - tradičně pod lektorským ve-
dením manželů Poznarových. Kurzy se budou konat v Národním 
domě vždy v pátek večer: v lednu 13., 20., 27., v únoru 3., 10., 17. 
Na závěr pak bude 24. 2. věneček společný pro oba kurzy. 
Kurzy budou otevřeny dva: 
Kurz M - pro mírně až středně pokročilé (lekce: 18 - 20 h)
Pro ty, kteří absolvovali taneční kurz 1-3krát, nebo před nedávnou 
dobou taneční kurz pro mládež, mají zažité základy společenských 
tanců.
Kurz P - pro pokročilé a více pokročilé (lekce: 20:30 - 22:30 h)
Pro ty, kteří absolvovali taneční kurz 3krát a vícekrát, dobře zvlá-
dají základní fi gury všech vyučovaných tanců a chtějí si rozšířit své 
dovednosti o další taneční fi gury a nové tance - paso doble, samba, 
rumba.
Máte-li o taneční kurz zájem, můžete se přihlásit do 20. 12. 2016 
na e-mailové adrese: rygrova@uffo.cz 
Do konce roku vám pak na základě přihlášek zašleme další infor-
mace a vy pak budete mít v novém roce možnost uhradit do 10. 1. 
kurzovné 1.400 Kč za taneční pár.
Do přihlášky - do e-mailu uveďte: jméno, svou e-mailovou adresu, 
telefon. A především nezapomeňte napsat, o který kurz máte zá-
jem: zda je to kurz M, nebo kurz P.
Těšíme se na vás!

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE
Dovolujeme si připomenout, že milým a vítaným dárkem k Váno-
cům mohou být vstupenky na zajímavé pořady. Zde je tedy nabíd-
ka titulů, které UFFO uvede na začátku roku 2017 a které by mohly 
být právě tím vhodným dárkem. 
Zakoupit je možné také DÁRKOVÉ POUKAZY v ceně 200 Kč.

7. 1.   HERCI JSOU UNAVENI
Činoherní divadlo A: Agentura Harlekýn, s.r.o. 

8. 1.   PRINCEZNA TURANDOT
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové 
Představení pro děti od 5 let 

11. 1.  WALLS & HANDBAGS
Divadelní delikatesy: Losers Cirque Company

12. 1.  VÁLKA ROSEOVÝCH
Činoherní divadlo B: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

15. 1.  ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo KRAPET 
Představení pro děti od 3 let 

16. 1.  LADAKH, ZANSKAR, KAŠMÍR
Cestopisný večer Radky Tkáčikové

18. 1.  ŽALMAN & SPOL. 
70 JAR - folkový koncert

19. 1.  KVIDOULE 3+KK
Divadlo a hudba: Cabaret Calembour

25. 1.  POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
 Zbigniew Czendlik - zajímavé setkání se známým 
knězem z Lanškrouna

26. 1.  KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Divadlo a hudba: Divadlo SEMAFOR

29. 1.  AMUNDSEN KONTRA SCOTT
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové 
Představení pro děti od 9 let

30. 1.  SEVER RUSKA
Cestopisný večer Libora Drahoňovského

31. 1.  TO EVERY CLOUD
 Projekt Ilony Jäntti (Finsko) ve spolupráci 
s českými akrobatkami

2. 2.   JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA  
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav

6. 2.  MICHAL PAVLÍČEK a ČOMBEBAND 
Koncert

14. 2.  PROTON  
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5

16. 2.  KÁŤA A KROKODÝL aneb 50 LET V ŠOUBYZNYSU  
Zábavný pořad Marka Vašuta

20. 2.  MALINA BROTHERS  
Folk-country koncert

23. 2.  PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Divadlo a hudba: MDP - Divadlo ABC

Více informací o jednotlivých pořadech, včetně termínů zahájení 
předprodeje a vstupného, najdete na www.uffo.cz 
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PROSINEC 2016

KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. čtvrtek
19:00 hodin

BRATŘÍČEK KAREL                                                                                 ART fi lm
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, 
který se stal symbolem pražského jara.
Mládeži přístupno ** 79 minut ** vstupné 100 Kč

2. pátek
16:30 hodin 

LICHOŽROUTI
Český rodinný fi lm o malých tvorech, kteří mohou za to, že nám zůstá-
vají jen liché ponožky. Oni se totiž ponožkami živí.
Mládeži přístupno ** 86 minut ** vstupné 100 Kč

2. pátek
19:00 hodin 

ZÁKON HELENA
Český fi lm. V 90. letech mladá elitní detektivka odhalila a usvědčila 
největší gang v dějinách ČR. Co motivuje jednu ženu postavit se mafi i?
Do 15 let nepřístupno ** 78 minut ** vstupné 90 Kč

3. sobota
16:30 hodin

TROLLOVÉ
Animovaný fi lm. Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejví-
ce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 92 minut ** vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

3. sobota
19:00 hodin

INFERNO
Americký thriller. Známý symbolog (Tom Hanks) pátrá po stopách, které 
souvisejí se samotným Dantem.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 100 Kč

4. neděle
16:30 hodin 

ČERVENÁ ŽELVA
Animovaný snímek beze slov, který vypráví příběh trosečníka na ostrově 
obydleném želvami, kraby a ptáky. 
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 80 Kč

4. neděle
19:00 hodin

ANTHROPOID
Repríza britsko-českého historického thrilleru. Snímek vychází ze sku-
tečného příběhu vojenské operace za 2. světové války, jejímž cílem byl 
atentát na Reinharda Heydricha.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 90 Kč

5. pondělí
6. úterý
19:00 hodin
  

ZAČÍT ZNOVU
Francouzsko-německé drama o stárnoucí ženě, které se zhroutí celý 
život a musí přijít na způsob, jak začít znovu. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

7. středa
10:00 hodin

POJAR DĚTEM
Pásmo pěti animovaných fi lmů Břetislava Pojara, který je znám jako tvůr-
ce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka. 
Pro nejmenší ** 70 minut ** vstupné 50 Kč

7. středa
19:00 hodin

NOČNÍ ZVÍŘATA
Americký thriller a současně intimní drama zkoumá tenkou a neviditel-
nou hranici, jež vede mezi láskou a nenávistí.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

8. čtvrtek
19:00 hodin

MLHA V SRPNU                                                                                       ART fi lm
Jižní Německo, rok 1940: třináctiletý Ernst je odsunut do psychiatrické 
léčebny. Tam pochopí, že v sanatoriu nejsou děti léčeny, nýbrž zabíjeny 
pod nacistickým programem s krycím názvem T4.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 110 Kč

9. pátek
10. sobota
11. neděle
16:30 hodin

ANDĚL PÁNĚ 2
Český fi lm. Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Troja-
nem a Jiřím Dvořákem v hlavní roli.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

9. pátek
10. sobota
19:00 hodin 

HOLOGRAM PRO KRÁLE
Tom Hanks, americký obchodník s informačními technologiemi, přijíždí 
do Saúdské Arábie v naději, že uskuteční nejlepší obchod svého života.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

11. neděle
19:00 hodin 
 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (3D)
J. K. Rowlingová nás zve do nové epochy kouzelnického světa. Newt 
Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, 
ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 133 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

13. úterý
14. středa
19:00 hodin

PAŘBA O VÁNOCÍCH
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální 
ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se 
zachránit situaci velkolepým vánočním večírkem.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** vstupné 110 Kč

15. čtvrtek
19:00 hodin

NAŠE POSLEDNÍ TANGO                                                                 ART fi lm
Argentinsko-německý milostný příběh. Příběh lásky mezi dvěma nej-
známějšími tanečníky v celé historii tanga.
Mládeži přístupno ** titulky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

16. pátek
16:30 hodin

DOCTOR STRANGE (3D)
Americký fantasy fi lm ze studia MARVEL o světoznámém chirurgovi, 
jehož život se změní po strašlivé dopravní nehodě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 130 Kč

16. pátek
19:00 hodin

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Repríza české komedie. Eliška je milující manželkou charismatického 
a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji požádá o rozvod.
Mládeži přístupno ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

17. sobota
18. neděle
16:30 hodin

POHÁDKY PRO EMU
Český romantický příběh. Petr, žijící sám, je informován, že má opatro-
vat osmiletou Emu, kterou v životě neviděl. 
Mládeži přístupno ** 112 minut ** vstupné 100 Kč

17. sobota
18. neděle
19:00 hodin

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL!                                                   
Americká komedie. Kasař Willie je stále alkoholik, pořád děvkař a už 
zase na dně. Znovu obléká santovský oblek a spojí síly s bývalým parťá-
kem Markusem.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč 

19. pondělí
20. úterý
19:00 hodin

PŘÍCHOZÍ
Provokativní vědecko-fantastický thriller od režiséra Denise Villeneuvea. 
Elitní tým má zjistit, jaké úmysly mají mimozemšťané, jejichž vesmírné 
lodě přistanou po celém světě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 120 Kč

21. středa
10:00 hodin

POHÁDKY POD STROMEČEK                                                                                             
Vánoční pásmo pohádek pro nejmenší.
Pro nejmenší ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

21. středa
19:00 hodin
   

TENKRÁT V RÁJI
Český fi lm o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých 
a německých horolezců, do kterých zasáhla válečná doba Protektorátu.
Mládeži přístupno ** 99 minut ** vstupné 110 Kč

22. čtvrtek
18:00 hodin

HAMLET                                                                                           ART fi lm
Záznam opery. Populární představitel postavy Sherlocka Holmese Bene-
dict Cumberbatch v titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie.
Mládeži přístupno ** titulky ** 180 minut ** vstupné 200 Kč

23. pátek
16:30 hodin

ZPÍVEJ (3D) 
Americký animovaný fi lm. Koalí král zábavního průmyslu marně pře-
mýšlí, jak udržet svůj podnik na nohou, než ho napadne uspořádat pě-
veckou soutěž.
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

23. pátek
19:00 hodin

ROGUE ONE: STAR WARS STORY (2D)
První z nové série samostatných fi lmů Lucasfi lmu. Příběh skupiny netra-
dičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě 
nemožný úkol. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 133 minut ** vstupné 130 Kč

25. neděle
14:30 hodin

ZPÍVEJ (2D)
Americký animovaný fi lm.
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

25. neděle
16:30 hodin

ROGUE ONE: STAR WARS STORY (3D)
První z nové série samostatných fi lmů Lucasfi lmu. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 133 minut ** vstupné 150 Kč

25. neděle
26. pondělí
19:00 hodin

MANŽEL NA HODINU
Česká komedie. Pokračování úspěšného fi lmu sleduje další osudy čtve-
řice hráčů vodního póla, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé.
Do 12 let nevhodné ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

26. pondělí
14:30 hodin 

ANDĚL PÁNĚ 2
Český fi lm. 
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

26. pondělí
16:30 hodin
   

ROGUE ONE: STAR WARS STORY (2D)
První z nové série samostatných fi lmů Lucasfi lmu. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 133 minut ** vstupné 130 Kč

27. úterý
18:00 hodin 

INTIMNÍ OSVĚTLENÍ 
Negativní.cz uvádějí fi lm Ivana Passera v restaurované verzi, po které 
bude následovat hudební performance PIANO. Občerstvení. 
Start 18:00, cíl 24:00 ** mládeži nepřístupno ** vstupné 100 Kč

28. středa
19:00 hodin

MANŽEL NA HODINU
Česká komedie. 
Do 12 let nevhodné ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

29. čtvrtek
19:00 hodin

ZNIČENI LÁSKOU                                                                             ART fi lm
Francouzský fi lm, příběh nešťastné lásky.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

30. pátek
19:00 hodin

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Úspěšný vedoucí pracovník reklamní agentury prožívá hlubokou osobní 
tragédii. Jeho kolegové vymyslí drastický plán s cílem přinutit ho 
překvapivým a hluboce lidským způsobem vyrovnat se se svým žalem.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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  
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