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úterý 3. 1. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

čtvrtek 5. 1. NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ZÁPOTOCKÉHO 
U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ NOVÉ POŘÍČSKÉ 
ELEKTRÁRNY V LEDNU 1957
Přednáší PhDr. Ondřej Vašata 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 5. 1. LA GIOIA
Novoroční koncert pop operního tria
Host: Ivanna Bagová
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 7. 1. HERCI JSOU UNAVENI
Činoherní divadlo A: Agentura Harlekýn, s.r.o.
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 8. 1. PRINCEZNA TURANDOT
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové 
Představení pro děti od 5 let 
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 9. 1. BURNING MAN
Vyprávění Michaely Rýgrové a snímky z festivalu 
v Nevadské poušti
Pořadatel: UFFO 
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 10. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

úterý 10. 1. BLANKA LEDNICKÁ: NAŠE KOŘENY
Přednáška o sestavování rodokmenů
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 11. 1. WALLS & HANDBAGS
Divadelní delikatesy: Losers Cirque Company
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 12. 1. BOŽENA NĚMCOVÁ MILUJÍCÍ
Přednáší PaedDr. Karel Řehák 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 12. 1. VÁLKA ROSEOVÝCH
Činoherní divadlo B: Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 15. 1. ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo KRAPET 
Představení pro děti od 3 let 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 16. 1. O PRAČLOVÍČKOVI
Představení pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ: Divadlo Tramtárie
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 16. 1. KNIHOVNA PRO NEJMENŠÍ V HSM
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 16. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PhDr. Petr Just, PhD.: Od George Washingtona 
k Donaldu Trumpovi aneb Američtí prezidenti 
v průběhu času 
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 16. 1. LADAKH, ZANSKAR, KAŠMÍR
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 17. 1. VÍTEJ NA SVĚTĚ
Taneční představení pro 3. - 6. tř. ZŠ: 
Baby balet Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

středa 18. 1. ŽALMAN & SPOL. 
70 JAR - folkový koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 19. 1. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 19. 1. 80 LET V TRUTNOVĚ: 
VZPOMÍNÁNÍ ROLANDA GÜNTHERA 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 19. 1. KVIDOULE 3+KK
Divadlo a hudba: Cabaret Calembour
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

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

pondělí 23. 1. MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Představení pro 8. - 9. tř. ZŠ a SŠ: Činoherák Ústí
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:30 hodin 
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úterý 24. 1. NÁRODNÍ PARKY USA: 1. ČÁST - JIHOZÁPAD
Přednáška MUDr. Ladislava Hanouska
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 25. 1. POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Zbigniew Czendlik - zajímavé setkání se známým 
knězem z Lanškrouna
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 26. 1. KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Divadlo a hudba: Divadlo SEMAFOR
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO ** 
předplatitelé vstup na abonentku DH

sobota 28. 1. BENJAMING’S CLAN
Koncert na stání 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 29. 1. AMUNDSEN KONTRA SCOTT
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové 
Představení pro děti od 9 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 30. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Setkání s Eliškou Pilařovou
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 30. 1. SEVER RUSKA
Cestopisný večer Libora Drahoňovského
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 31. 1. TO EVERY CLOUD
Projekt režisérky Ilony Jäntti (Finsko) 
ve spolupráci s Cirkusem Mlejn a Uffem
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

 VÝSTAVY

do 3. 1. MILAN CAIS
Pořadatel: UFFO 
Galerie UFFO

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

do 15. 1. NESEM VÁM NOVINY …
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 21. 1. JAN MACEK: THE PEACE OF LAND ART
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 21. 1. GALERIE SLAVÍ DVACETINY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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. 1. - 8. 2. SIMONA JINDOVÁ: O ZVÍŘATECH A LIDECH
Výstava fotografi í
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

4. 1. - 12. 1.
a 16. 1. - 19. 1.

ROBIN BÖHNISCH: 
ETIOPIE - NAŠE AFRICKÁ KOLÉBKA
Výstava fotografi í
Vernisáž 3. 1. od 16:00 hodin
UFFO - foyer  

11. 1. - 20. 2. BLANKA NOVÁKOVÁ: MĚLA JSEM SEN
Vernisáž 10. 1. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO 

26. 1. - 17. 3. PETR CHVALINA: SÍTOTISK
Vernisáž 25. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

27. 1. - 12. 3. WENZEL LABUS (1888 - 1939): 
Z TVORBY TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE
Vernisáž 26. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
1. 1. 2017 bude muzeum uzavřeno

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

NESEM VÁM NOVINY …
Výstava je zaměřena především na historické skříňové betlémy ze 
sbírek muzea. Nechybí ani oblíbené vystřihovací a rozkládací pa-
pírové betlémy nebo reklamní betlémy na kávu, čaj, cikorku. Vý-
stavu doplňují dobové reklamy na vánoční dárky i tematická přání 
z regionálního tisku z konce 19. a 1. poloviny 20. století. 
Výstava potrvá do 15. 1. 

POZDRAVY Z AMERIKY
Výstava pořádaná s manželi Evou a Jaroslavem Drtinovými ze 
Dvora Králové nad Labem připomíná krásy Severní, Střední a Již-
ní Ameriky na pohlednicích z 20. a 30. let 20. století. 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 zaoceánských 
lodích. Velká pozornost je věnována pohlednicím New Yorku, kde 
František Šmídt bydlel. 
Výstava potrvá do 29. 1.

PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Výstava, která je výsledkem spolupráce členů královéhradeckého 
Fotoklubu Omega a Společnosti ochránců památek ve východ-
ních Čechách, upozorňuje prostřednictvím fotografi í na některé 
z ohrožených cenných historických objektů Trutnovska. Snímky po-
řídili Marcela Zuchová a Kamil Klembara, texty zpracovala Ludmila 
Žlábková. 
Výstava potrvá do 29. 1.
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1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná 
srozumitelnou formou nejen bitvu 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.

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ZÁPOTOCKÉHO 
U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ NOVÉ POŘÍČSKÉ 

ELEKTRÁRNY V LEDNU 1957
V lednu 2017 uplyne 60 let od otevření nové tepelné elektrárny 
v Trutnově-Poříčí. Stalo se tak dne 4. ledna 1957 za účasti preziden-
ta republiky Antonína Zápotockého. Historik muzea PhDr. Ondřej 
Vašata seznámí posluchače s průběhem této návštěvy a představí 
i unikátní audiozáznam proslovu A. Zápotockého ke stavbařům 
elektrárny. Připomenuty budou rovněž další krátkodobé pobyty 
Zápotockého v našem regionu, např. během Krkonošské výstavy 
v Trutnově v roce 1949. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

BOŽENA NĚMCOVÁ MILUJÍCÍ
Přednášející PaedDr. Karel Řehák se ve své přednášce 1. 11. 2012 
zabýval zejména problematikou data narození a sociálního půvo-
du Boženy Němcové. Tentokrát se plně zaměří na její životní osu-
dy (časté změny pobytu, příčiny bolestného skonu), rodinný život 
(postupné narůstání manželské krize), mateřství (narození tří synů 
a dcery) a následné intimní vztahy. Zdůrazní jak stěžejní význam 
její literární tvorby, tak i její úsilí o právo ženy realizovat své sny 
a bránit svou osobní svobodu. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 12. 1. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.

80 LET V TRUTNOVĚ:
VZPOMÍNÁNÍ ROLANDA GÜNTHERA

Trutnovský občan Roland Günther oslavil v listopadu 2016 význam-
né životní jubileum, a to 80 let, z nichž většinu prožil v rodném 
Trutnově. Zavzpomíná např. na období dětských her Na Nivách 
a Červeném kopci, na těžký život ve městě během druhé světové 
války i krátce po jejím skončení nebo na své čtyřicetileté působení 
v trutnovském podniku Elektrokov. Připomene i své aktivity mezi 
místními kaktusáři, stolními tenisty, fi latelisty či fotografy. 
Pořad, doplněný promítáním dobových fotografi í, se koná ve 
čtvrtek 19. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

WENZEL LABUS (1888 - 1939): 
Z TVORBY TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE

Ve sbírce Muzea Podkrkonoší v Trutnově se nachází unikátní ko-
lekce obrazů a kreseb trutnovského rodáka, malíře Wenzela Labu-
se (1888 - 1939), jež je navíc neustále rozšiřována o další cenné pří-
růstky. Obsahuje nejenom jeho oleje, ale i četné kresby a pastely 
s přírodními motivy, mezi kterými nechybějí náměty z Trutnovska. 
Za svého života se W. Labus sice účastnil několika kolektivních vý-
stav, ovšem samostatné výstavy se mu dostává až nyní, tedy bez-
mála 80 let po jeho úmrtí. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. 1. od 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 12. 3.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 3. 1. ** 9:00 hodin ** v oddělení pro děti

Další setkání klubíku Povídálci. Akce je určena dětem a rodičům 
na rodičovské dovolené, program probíhá volnou formou a je při-
způsoben věku a počtu přítomných dětí.
Těšíme se na Vás.

BLANKA LEDNICKÁ: NAŠE KOŘENY
přednáška o sestavování rodokmenů

úterý 10. 1. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Přitahují Vás rodokmeny? Zajímá Vás historie Vaší rodiny, ale ne-
víte jak začít? Rádi byste pátrali po svých předcích, ale neznáte 
postupy? Nevíte kam se obrátit, co můžete očekávat, jak pátrat? 
Na přednášce se dozvíte, co Vás vlastně v matrikách čeká, kde je 
možné po předcích pátrat, jak se orientovat v archivech a na co se 
máte při pátrání zaměřit. Blanka Lednická je i autorkou několika 
knih zabývajících se sestavováním rodokmenů. Do těchto titulů 
budete mít možnost při přednášce nahlédnout a v případě zájmu 
je i zakoupit. 

KNIHOVNA PRO NEJMENŠÍ V HSM
pondělí 16. 1. ** 9:00 - 11:00 hodin

I v novém kalendářním roce mohou maminky se svými ratolestmi 
navštívit pobočku knihovny v HSM. Budou na ně čekat pěkné kníž-
ky a stráví tak příjemný čas se stejně starými kamarády.

DRÁČEK
čtvrtek 19. 1. ** 16:00 - 17:00 hodin ** v oddělení pro děti

Na lednové setkání klubu Dráček zveme všechny malé čtenáře se 
zájmem o knihy a práci v knihovně. Akce je určena dětem od 6 
do 12 let.

NÁRODNÍ PARKY USA
1. ČÁST - JIHOZÁPAD

přednáška MUDr. Ladislava Hanouska
úterý 24. 1. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Návštěva amerických národních parků je snem mnoha Čechů. Vět-
šina z nich odjíždí do USA s cestovními kancelářemi, je ale až pře-
kvapivě snadné navštívit tato krásná místa bez cestovní kanceláře, 
individuálně, pokud máme dobré informace.
Královéhradecký pediatr Ladislav Hanousek cestuje po USA již dvě 
desítky let, a aby předal své zkušenosti ostatním, kromě pořádání 
přednášek a besed vydal trilogii průvodců věnovaných Spojeným 
státům americkým. Jsou v nich obsaženy všechny nejzajímavější 
národní parky USA, což je na českém trhu zcela ojedinělé.
Autor bude při své přednášce prezentovat fotografi e přírody v ná-
rodních parcích Grand Canyon, Sequoia, Death Valley, Bryce Ca-
nyon, Arches, Yellowstone, Monument Valley, Zion, Joshua Tree, 
White Sands a dalších. Rád také ukáže možnost, jak národní parky 
individuálně navštívit. Podělí se o zkušenosti, jak bezpečně a nená-
kladně po USA cestovat.  
Další přednášky budou následovat 23. 5. (Středozápad USA) a 6. 6. 
(Východ + Jih USA).
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MUSIC FESTIVAL 

TRUTNOV

JAZZINEC ODSTARTUJE KYTARISTA 
AMY WINEHOUSE 

A NEJRYCHLEJŠÍ BALKÁNSKÁ DECHOVKA
18. 2. - 25. 4., Trutnov - UFFO, Koncertní síň B. M., Pod hradem

Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.,
spolupořadatel UFFO, za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Festival se koná pod záštitou starosty města Trutnova 
Mgr. Ivana Adamce

Devatenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazzinec 
zahájí v sobotu 18. 2. trio britského, původem nigerijského kyta-
risty Femi Temowa. Ten se proslavil hlavně jako dvorní kapelník 
slavné a kontroverzní Amy Winehouse, dále spolupracoval třeba 
s Wyntonem Marsalisem, Andreou Bocellim nebo Georgem Ben-
sonem.
Mimořádně talentovaný bubeník Otto Hejnic představí autorskou 
tvorbu svého hvězdného tria, ale také doprovodí zpěváka z Los 
Angeles Chucka Wansleyho.  
Do Trutnova se navrátí nejrychlejší a nejhlasitější dechovka Fanfare 
Ciocarlia, vycházející z romské a balkánské hudby. Hraje s punk- 
rockovým nasazením a nespoutanou vitalitou. Ten večer bude 
UFFO bez židlí.
Americký saxofonista Robby Marshall cestoval a nahrával s tako-
vými veličinami, jako jsou Bobby McFerrin, Michael Bublé, Tom 
Jones, Carlos Santana, Hugh Laurie a mnoho dalších. V současné 
době je stálým členem kapely současné nejlepší jazzové zpěvačky 
na světě - Cassandry Wilson. 
Legendární slovenský baskytarista Fedor Frečo zavzpomíná 
na bluesové kořeny a připomene, proč se stal oporou Blue Effectu, 
Fermáty anebo stále hrající formace Collegium Musicum Mariána 
Vargy.
Hlas newyorské zpěvačky Crystal Monee je doslova opojnou synté-
zou čistoty a syrovosti. Spolupracovala s osobnostmi, jako je napří-
klad Mariah Carey, Elton John a Kanye West. 
Norský saxofonista Marius Neset byl prestižním americkým časopi-
sem Downbeat vybrán jako jediný Evropan mezi 25 mladých osob-
ností, které jsou největšími nadějemi současného jazzu.  
Izraelská jazzová fl étnistka Hadar Noiberg představí své newyor-
ské trio, které umí skvěle mixovat spiritualitu blízkého východu 
s moderním akustickým jazzem.
Scintilla je nový projekt velmi aktivní Beaty Hlavenkové. Spolu s ní 
vystoupí i Miloš Dvořáček a norský objev Anders Aarum.
Britská zpěvačka Katie Bradley je držitelkou British Blues Award 
2015 za nejlepší ženský bluesový zpěv. Spolupracovala např. se Su-
zanne Vega nebo Kirkem Fletcherem.
Kontrabasista Tomáš Liška restartoval projekt Invisible World 
Quartet, kde nyní působí turecký houslista Efe Turumtay a srbský 
akordeonista Nikola Zarič. 
Zpěvačka Jana Kirschner si s hudebními škatulkami hlavu nedělá. 
Dělá mimořádnou a velmi svobodnou hudbu. Ve své kapele má 
i několik jazzmanů. Nečekejte ale jazzové standardy, Jana Kir-
schner má ráda hlavně svou autorskou hudbu.
Vstupenky lze zakoupit v obvyklých předprodejích, permanentky 
na celý festival lze zakoupit na tel. 739 049 555.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
úterý 10. 1. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Koncert v podání orchestru Musica Candida, Dechového orchestru 
ZUŠ Trutnov a žáků pěvecké třídy Yanky Stránské. Zazní skladby 
klasické a moderní od domácích i zahraničních autorů a vánoční 
koledy v úpravě Jana Haase.

JUPHI WÜRZBURG - 19. PROJEKTOVÁ FÁZE
Díky podpoře města Trutnova, partnerského města Würzburg a Zá-
kladní umělecké školy Trutnov se mohlo několik mladých muzikan-
tů ze zdejší „ZUŠky“ opět zapojit do projektu JuPhi Würzburg. 
Od 30. 10. do 7. 11. 2016 zavítalo do Německa pět mladých muzi-
kantů (smyčcový orchestr Musica Candida) Základní umělecké ško-
ly Trutnov, konkrétně Adéla a Monika Ščudlovy (violoncello), Linda 
Endrychová (housle), Vít Váňa (housle) a Tomáš Zeuner (housle), 
kde strávili týden v Junge Philharmonie Würzburg. Za tímto pro-
jektem se každoročně sjíždějí mladí hudebníci nejen z celého Ba-
vorska, kteří nastudují program za pouhý týden, a následně před-
vedou svůj um na 2 koncertech. První koncert se konal v sobotu 
5. 11. v Augustinerkirche a druhý v neděli 6. 11. v koncertním sále 
Hochschule für Musik Würzburg. 
Program, který jsme studovali, byl hoden profesionálního výkonu 
a nastudovat ho byl pěkný oříšek. Ovšem pod vedením pana diri-
genta Hermanna Freibotta měly oba koncerty obrovský úspěch. 
Týdenní práce, kterou jsme do toho dali, se vyplatila. Byla to pro 
nás veliká zkušenost, nikdy předtím jsme v tak velkém tělese ne-
hráli. Poznali jsme plno skvělých lidí, tamní kulturu a život. Měli 
jsme tu možnost podívat se, jak se „dělá“ hudba jinde. Myslím, 
že nás to ohromně motivovalo dál pokračovat v tom, co děláme. 
Zjistili jsme, že je jedno, jakým jazykem mluvíme a odkud pochází-
me, hudba nás se všemi sblížila natolik, že jsme se cítili jako doma. 
Zvláštní dík pak patří panu Günteru Fiedlerovi, který jel tentokrát 
s námi jako pedagogický dozor a bez jehož přičinění by se tato 
povedená akce nemohla uskutečnit!

Adéla a Monika Ščudlovy
ZUŠ Trutnov

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
Dvacet let od svého založení oslaví 1. ledna městská galerie. Tato 
instituce patří mezi nejmladší svého druhu, přesto se po dvaceti 
letech může pochlubit nejen hodnotným sbírkovým fondem, ale 
také celou řadou divácky atraktivních i odborně cenných výstav. Při 
příležitosti dvacátého výročí jejího založení je veřejnosti předsta-
ven výběr ze sbírkových fondů, který je zaměřen nejen na ukázku 
těch nejvýznamnějších artefaktů, včetně obrazu „V růžové světni-
ci“ od Josefa Čapka. Galerie se však může mimo řady dalších ex-
ponátů pyšnit například také zajímavou kolekcí děl sochaře Otto 
Gutfreunda či Ladislava Zívra a malíře Jaroslava Klápště. Vystavena 
jsou také veřejnosti dosud neznámá díla z řady posledních akvizic, 
mezi něž patří například nově pořízené obrazy nevšedního malíře 
tvořícího v našem kraji Joanna Koehlera, fotografi e Bohdana Ho-
lomíčka, drobné plastiky trutnovského sochaře Emila Schwantnera 
nebo právě dokončená malba od Jiřího Gruse.
Expozice je doplněna o průběžnou fotoprojekci uměleckých doku-
mentů Bohdana Holomíčka, snímků, na kterých tento legendární 
fotograf zachytil dění v městské galerii v uplynulých dvou deseti-
letích. Výstava potrvá do 21. 1.
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Hned 2. 2. v 17:00 hodin na ni naváže vernisáž výstavy představu-

jící příklad mladé české malby v podání Davida Hanvalda a Filipa 

Dvořáka nazvaná V prostoru není hřích, kterou pro galerii připra-

vuje přední český kurátor současného umění Martin Dostál.

PETR CHVALINA: SÍTOTISK
Netradičním způsobem vstoupí do nového roku výstavní prostor 

městského úřadu. Místo obvyklého setkání s fotografi í budou mít 

návštěvnici možnost zhlédnout ukázku z celoživotní tvorby trut-

novského výtvarníka Petra Chvaliny, který se již několik desítek let 

věnuje technice sítotisku. Uměleckým sítotiskem neboli serigrafi í 

zachytil celou řadu trutnovských zákoutí v proměnách času (ne-

vyhýbal se však ani portrétní tvorbě), a jeho práce tak mají kromě 

uměleckého vkladu také dokumentární ráz. Vernisáž proběhne 

ve středu 25. 1. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 17. 3. 

BURNING MAN
„...Rodačka z Trutnova si před lety zamilovala neskutečný 

svět amerického festivalu Burning Man, z dobrovolnice se Mi-

chaela Rýgrová vypracovala až na členku organizátorského 

týmu...“ Touto větou začínal článek, který vyšel v MF Dnes. 

Festival se koná v Nevadské poušti - v lokalitě zvané Black Rock De-

sert vždy na přelomu srpna a září. Sjíždí se tam více než 70 tisíc lidí 

z celého světa - lidí mladých i starých, různých profesí, rozdílného 

sociálního postavení ... Burning Man je zamýšlen jako prostor pro 

svobodné setkávání, sdílení zážitků a seberealizaci. Účastníci jsou 

zároveň umělci a vytvářejí úžasné sochy a další objekty, pořádají růz-

né koncerty, světelné show a performance, typické pro atmosféru 

festivalu jsou bizarní kostýmy, masky a nezvykle vyzdobená vozidla. 

Nabízíme Vám setkání s Míšou Rýgrovou a jejím vyprávěním dopl-

něným zajímavými snímky z festivalu.

pondělí 9. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 

předprodej vstupenek od 5. 12.

POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Zbigniew Czendlik - setkání se známým knězem

Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je římskokatolický kněz a dě-

kan lanškrounský polské národnosti působící od roku 1992 v České 

republice. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům 

s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Působí 

rovněž jako moderátor. Rád sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se 

věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo lyžuje. 

Obsahem besedy je vyprávění příběhů ze života osobního, kněž-

ského i jiného ... podané s humorem jemu vlastním. V průběhu 

90 minut se tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, 

o níž rád diskutuje také s diváky.

V říjnu 2016 vyšla kniha Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradní-

kové s názvem Postel, hospoda, kostel. Na besedách tedy probíhá 

i autogramiáda knihy.

středa 25. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** 

předprodej vstupenek od 28. 11.

7. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
V sobotu 11. února se v Uffu uskuteční již posedmé ples města 
Trutnova - reprezentační akce, která si našla řadu svých příznivců. 
Tentokrát bude nejen plesem našeho města, ale zároveň i plesem 
Svazku obcí Východní Krkonoše. 
Programem plesu bude návštěvníky provázet jako moderátorka 
oblíbená mladá herečka, rodačka z Trutnova - Marie Doležalo-
vá. Je také vítězkou minulého kola soutěže Star Dance, a proto 
ji na plese uvidíte také v tanečních ukázkách s jejím partnerem 
Markem Zelinkou. Celý ples bude hudebně provázet vynikající Mo-
ondance Orchestra (orchestr Martina Kumžáka, který soutěž Star 
Dance zajišťuje po hudební stránce). Spolu s orchestrem přijede 
také hudební host - zpěvačka Dasha. Program dále nabídne úžas-
né akrobatické DUO OGOR a bubeníky Groove Army, se kterými si 
budou moci v rámci vystoupení Barevná symfonie „zabubnovat“ 
rovněž návštěvníci plesu. Ti se budou moci během večera pobavit 
i díky Fotoboxu a mají možnost vyhrát zajímavé a hodnotné ceny 
v rámci losování vstupenek.
Z pověření města Trutnova pořádá tento ples UFFO, generálním 
partnerem akce je KARA Trutnov, a. s.
sobota 11. 2. ** UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin ** vstupné 460 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 1.

LA GIOIA
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.

ŽALMAN & SPOL. - 70 JAR
Pavel Žalman Lohonka působí na hudební scéně od roku 1968, nej-
prve ve skupině Minnesengři, v roce 1982 založil vlastní kapelu Žal-
man & spol., která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až 
do současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla v lednu 2012, 
kdy vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již 22 let, 
přinesl nový vítr a nové aranže písní příchod kytaristy Pavla Mali-
ny a především zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již 
zpívala v polovině 90. let.
Pavel Lohonka patří mezi české folkové legendy, protože je jed-
ním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu tuzemské folkové scé-
ny. V roce 2016 oslavil 70. narozeniny a k tomuto jubileu připravil 
velké turné s názvem 70 JAR.
středa 18. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 210 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 11.

BENJAMING’S CLAN
Kapela Benjaming‘s Clan z Petříkovic vydává po téměř čtyřleté 
přestávce čtrnáctiskladbové debutové album s příznačným názvem 
Sedm statečných. Deska má tentokrát pevnou vazbu k místnímu 
regionu. Byla natočena v improvizovaném studiu v Žernově u Čes-
ké Skalice v místní téměř sto let staré dřevěné sokolovně. Hudbu 
z Petříkovic doplnili textaři ze Dvora Králové nad Labem, Petří-
kovic a Trutnova. Velký křest desky se uskuteční právě na tomto 
koncertu, který je na stání.
sobota 28. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 130 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 1.
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KVIDOULE 3+KK
Divadlo a hudba: Cabaret Calembour

Kabaret - české autorské divadlo. Pražský soubor Cabaret Calem-
bour pokračuje ve své autorské tvorbě a na jeviště přivádí tzv. 
kvidouli, což je snaha o umělecký kabaret, kdy se k původním 
písním a žertovným výstupům přidává ještě kabaretní aktovka. 
Původní písně doprovází tradičně takzvaný Orchestr Calembour.
Kvidoule 3+KK je už v pořadí třetí inscenací tohoto typu v podání 
Cabaretu Calembour, a jak už to v případě kvidoulí bývá, i tato je 
společným autorským dílem celého souboru. Číslo tři má i symbo-
lickou funkci. Také proto, že Cabaret Calembour reprezentují pře-
devším tři mužští protagonisté - Milan Šotek, Igor Orozovič a Jiří 
Suchý z Tábora. Dvě K připojená k názvu inscenace odkazují ke dvě-
ma herečkám, které pravidelně se souborem spolupracují - Kláře 
Suché a Lucii Polišenské zvané Kecka. Jak už sám název nové insce-
nace napovídá, téma se bude točit kolem hledání bydlení a spo-
lečného soužití tří mužů a dvou dívek. Humor bude obsažen nejen 
ve slově, ale také v obrazu. Autoři tentokrát berou do hry také 
multimédia v podobě videoprojekce, kterou zapojí do jevištní akce. 
Režie: Milan Šotek. Hrají: Lucie Polišenská, Klára Suchá, Milan Šo-
tek, Igor Orozovič, Jiří Suchý z Tábora, Zdeněk Dočekal (ve fi lmové 
dotáčce: Iva Janžurová, Jiří Lábus, Miroslav Donutil). 
čtvrtek 19. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku DH, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** předprodej 
vstupenek od 28. 11.

TO EVERY CLOUD
(KE KAŽDÉMU MRAKU)

Akrobatické představení, které využívá technicky lana a hedvábí 
na kovovém drátu. Zkoumá vztah mezi tělem a materiálem, kon-
takt ostrého a tvrdého s měkkým; jak tělo zanechá stopy na kovu 
a kov na těle. 
Projekt byl vybraný pro Cirkus Next 2013-2014 pod názvem 
„Silver Lining“ (Stříbrná podšívka). V představení uvidíte tři herečky 
- akrobatky: Šárku Bočkovou, Elišku Brtnickou a Ilonu Jäntti 
(Finsko), která je zároveň režisérkou představení. 
Představení připravila Ilmatila - Ilona Jäntti ve spolupráci s praž-
ským Cirkusem Mlejn. Trutnovské UFFO participovalo na tomto 
projektu poskytnutím rezidence, tzn. UFFO poskytlo své prostory 
na přípravu a nácvik představení. Trutnov tedy bude mít možnost 
vidět premiéru TO EVERY CLOUD v Uffu, a to 31. ledna 2017!  
úterý 31. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 350, 325, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 28. 11.

LADAKH, ZANSKAR, KAŠMÍR
K programu jeho autorka Radka Tkáčiková uvádí: „Ladakh, Zan-
skar a Kašmír nově ze zkušeností z návštěvy v roce 2016. Ladakh 
- v překladu Země vysokých sedel je oblast v západním cípu Himá-
lají v severní Indii, která zůstala nejzachovalejší baštou tibetského 
bud dhismu. Podíváme se do klášterů a prožijeme největší buddhi-
stický festival v klášteře Hemis s tanci mnichů v maskách a vysvěco-
vání kláštera samotným 17. tibetským Karmapou v Choglamsaru.
Jedinečná ladacká kultura a zvyky jsou zakořeněny ve vesnicích 
hluboko a vysoko v horách. Projdeme se divokou krajinou Ladakhu 
a Zanskaru po neturistických stezkách, překonáme vodní toky 
a na závěr vystoupáme na vrchol Kang yatse 2620 m. V kontrastu 
je pak zelený a rozkvetlý Kašmír a Srinagar na březích jezer. Bude 
příležitost také zmínit kontrasty a totožnosti muslimské i buddhi-
stické víry.“
pondělí 16. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 12.

WALLS & HANDBAGS
Divadelní delikatesy: Losers Cirque Company

Divadelně taneční akrobatická podívaná. Kdesi ve městě na dvo-
ře bloku domů stojí zeď. Ta zeď je výzvou, zkouškou odvahy, ale 
i startem k imaginaci. A také je tu zavazadlo, ve kterém se skrývá 
naše dětství, naše někdejší přání. Kdysi jsme je tam zabalili. Malý 
chlapec a pětice dospělých mužů se vrací na dvorek ke zdi s taškou 
v ruce, aby opět snila své klukovské fantazie. Za zdí totiž může 
být celý svět. Stačí ji jen přelézt, anebo na ni vylézt a pohlédnout 
na město z ptačí perspektivy. 
Režijní tandem SKUTR se po letech znovu vrací k propojení divadla 
a nového cirkusu v kooperaci se skupinou kolem Petra Horníčka 
a Zdeňka Moravce, kteří vytvořili úspěšnou inscenaci The Loser(s). 
Ta sklidila velký úspěch na festivalu Cirk-UFF 2015.
Libreto, režie a choreografi e: Jana Burkiewiczová. Režie a drama-
turgie: SKUTR (SK/CZ). 
Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček, Matyáš Ramba, Vítězslav 
Ramba, Jindřich Panský a Kryštof Unger.
středa 11. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku DD, ostatní - vstupné 365, 340, 315 Kč ** předprodej 
vstupenek od 28. 11.

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

Slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“. Dva mladí gentle-
mani si pohrávají s pravdou, jen aby vnesli do svého poklidného 
venkovského života trochu vzrušení. Jejich imaginární přátelé jim 
ale začnou přerůstat přes hlavu v okamžiku, kdy našim hrdinům 
poplete hlavu láska ...
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA zůstává jednou z nejlepších komedií, 
co kdy byly napsány. Už její název je vlastně tajemstvím a vtipem 
zároveň - The Importance Being E(a)rnest - ono Ernest totiž může 
znamenat jak jméno, které se do češtiny překládá jako Filip, ale 
taky přídavné jméno „upřímný“. A tak se děj komedie vlastně točí 
kolem toho: Jak je kdo ke komu upřímný. 
Režie: Pavel Khek. Hrají: Matouš Ruml, Aleš Petráš, Svatava Mil-
ková, Sandra Černodrinská, Ivana Nováčková, Karolina Frydecká, 
Radim Madeja, Milan Koníček, Pavel Nedvěd.
čtvrtek 2. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku ČDB, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 28. 11.

SEVER RUSKA
Libor Drahoňovský prožil v Rusku celkem dva roky svého života. 
Procestoval převážně autostopem téměř všechny regiony evrop-
ského Ruska i západní Sibiř. Během těchto toulek poznal mnoho 
zajímavých a krásných míst, především spoustu dobrosrdečných 
a pohostinných lidí, přičemž mnozí jsou jeho přáteli dodnes. 
V klášterech se nechával zaměstnat jako dobrovolník za nocleh 
a za stravu, aby se seznámil se způsobem života mnichů i dobro-
volníků. Tím se mu naskytla jedinečná příležitost naslouchat lidem 
s různě pohnutou a hříšnou minulostí, z nichž se mnozí upřímně 
obraceli k Nejvyššímu. Ve Velikém Novgorodě pracoval jako noční 
hlídač v městské knihovně. Rusko je země kontrastů a samy zážitky 
z cest dávají za pravdu výroku, že je zde možné vše. Z rozsáhlého 
území Severu je připravený program zaměřen na putování povo-
dím Severní Dviny. Tento kraj se pyšní nejen panenskou přírodou, 
plnou lesů, řek a jezer, ale také kláštery i malebnými vesničkami, 
kde jako by se zastavil čas před několika desetiletími.
pondělí 30. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 12.    
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ROBIN BÖHNISCH: 
ETIOPIE - NAŠE AFRICKÁ KOLÉBKA

Fotografi e Robina Böhnische přibližují běžný život v největší zemi 
Afrického rohu i krásy tamní přírody. Jejich prostřednictvím se pře-
neseme do Simienských hor, Danakilské prolákliny, Lalibely - af-
rického Jeruzaléma, k jezeru Awasa a na řadu dalších míst této 
neobyčejně rozmanité země, kde před dvě stě tisíci lety vznikl náš 
druh.
Vernisáž se koná v úterý 3. 1. od 16:00 hodin a bude spojená s hu-
debním vystoupením Josefa Gušlbauera.
4. 1. - 12. 1. a 16. 1. - 19. 1. ** UFFO - foyer ** otevřeno: 
9:00 - 19:00 hodin ** bez vstupného

RODINNÉ UFFOKOUSKY

PRINCEZNA TURANDOT
Divadlo DRAK Hradec Králové 

Představení pro děti od 5 let. Princezna Turandot - dcera čínského 
císaře - neví, co je láska, a za žádnou cenu se nechce vdávat. Vy-
míní si proto na otci, aby uzákonil krutou podmínku pro všechny 
její nápadníky. Kdo chce princezninu ruku, ten musí uhodnout tři 
hádanky, jinak bude o hlavu kratší. A hlavy padají a padají, proto-
že Turandot je zatraceně chytrá. Je však také moudrá? A co může 
vzejít z jejího setkání s českým Honzou, který se také zařadil do zá-
stupu nápadníků, a tím i čekatelů na (téměř) jistou smrt?
Režie: Jakub Vašíček. Hrají: Jan Popela, Jiří Vyšohlíd, Johana 
Vaňousová, Luděk Smadiš. 
neděle 8. 1. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 90 Kč, se slevovou 
kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 12.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo KRAPET 

Představení pro děti od 3 let. Léto končí a na paloučku u čmelá-
čí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a padá. Čmeldové 
ochutnávají první sladké hrušky, jenže nevědí, že si na nich taky 
pochutnává nebezpečný Sršeň. Vyděšení čmeldové se vracejí k ma-
mince, která má pro ně překvapení. Na oslavu posledního sluníč-
kového dne k nim přicházejí sousedé - pan Babočka, paní Mnoho-
nožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí 
chybět ani Beruška. Všichni pro ně mají dárek, aby se čmeláčkům 
v zimě dobře spalo. Jenže zima je tak krutá, že se čmeldové pro-
bouzejí, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo 
jim to chodí kolem chaloupky? To už uvidíte sami!
Režie: Zdeněk Tomeš. Hrají: Jiří Kohout/Patrik Vojtíšek/Ondřej 
Švec, Zdeněk Tomeš, Michaela Sajlerová. 
neděle 15. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč, 
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 12.

AMUNDSEN KONTRA SCOTT
Divadlo DRAK Hradec Králové 

Představení pro děti od 9 let. Roku 1910 se britský námořník a po-
lárník Robert Scott vydal na cestu za svým životním snem, dobytím 
jižního pólu. Na zastávce na Novém Zélandu ho však čekal lako-
nický vzkaz od dalšího vyhlášeného dobyvatele polárních krajin - 
Nora Roalda Amundsena: „Jedu na jih, s úctou Amundsen.“ Tím 
byl pomyslně odstartován závod o prvenství na místě ležícím kdesi 
daleko v nehostinné pustině. Na místě, které je ničím uprostřed 
ničeho … Inscenace vypráví příběh Scottovy cesty tak, jak ji zazna-
menal ve svém strhujícím deníku. Je poctou jedné velké porážce.
Režie: Jakub Vašíček. Hrají: Ivana Bílková, Barbara Humel, Filip 
Huml, Václav Poul, Jiří Vyšohlíd, Milan Žďárský, Pavel Černík.
neděle 29. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 120 Kč, 
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 12.

BLANKA NOVÁKOVÁ: MĚLA JSEM SEN
Blanka Nováková (1985) je absolventka Ateliéru klasické malby 
prof. Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze. Je 
mimořádně vzácnou osobností na naší výtvarné scéně, a to speci-
álně mezi umělkyněmi. Její poutavá fi gurativní tvorba, využívající 
výrazových prostředků realistické malby, je zacílená na existen-
ciální obsahy. Zachycuje témata inspirovaná vlastními prožitky, 
transformovaná podle osobitých výtvarných záměrů. Má vzácnou 
schopnost převést výtvarnou ideu na plátno bez jakýchkoli násil-
ných pokusů o stylizaci a umělé efekty.
Vernisáž se koná v úterý 10. 1. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
11. 1. - 20. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

5. 2. KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne s hudebním pořadem Standy a Van-
dy. Nejhezčí karnevalové kostýmy a masky budou odmě-
něny.
Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 1.

6. 2. MICHAL PAVLÍČEK A ČOMBEBAND
Koncert rockového kytarového mága s kapelou 
Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 11.

9. 2. KAKADU
Činoherní divadlo A: Dejvické divadlo, Praha
Vstupné 380, 355, 330 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 1.

13. 2. POLSKÁ RAPSODIE
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 1.

14. 2. PROTON
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5 
Vstupné 350, 325, 300 Kč. 
Předprodej vstupenek od 28. 11.

16. 2. KÁŤA A KROKODÝL aneb 50 LET V ŠOUBYZNYSU
Zábavný pořad Marka Vašuta
Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek od 28. 11.

19. 2. NORSKÉ POHÁDKY
Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky 
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 70 Kč, se slevovou kartou 56 Kč. Předprodej 
vstupenek od 9. 1.

20. 2. MALINA BROTHERS
Koncert folk - country
Vstupné 190 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 11.

26. 2. PTÁK OHNIVÁK
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lampion, Kladno 
Představení pro děti od 5 let  
Vstupné 150 Kč, se slevovou kartou 120 Kč. Předprodej 
vstupenek od 9. 1.

27. 2. OMÁN - CESTOU NECESTOU
Cestopisný večer Miloše Šálka
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 23. 1.

10. 5. POSLEDNÍ RECITÁL: MARTA KUBIŠOVÁ SE LOUČÍ …
Vstupné 590, 490, 390 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 12.
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LEDEN 2017

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

2. pondělí  
3. úterý
19:00 hodin

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Americké komediální drama. Kolegové muže, zasaženého tra-
gédií, vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit ho hluboce 
lidským způsobem vyrovnat se se svým žalem.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

4. středa  
5. čtvrtek 
19:00 hodin 

ADELE
Záznam z nejúspěšnějšího koncertu zpěvačky v londýnské 
Royal Albert Hall.
Mládeži přístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

6. pátek  
19:00 hodin

ASSASSIN´S CREED (3D)
Usvědčený vrah je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen 
proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři 
a španělskými inkvizitory. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 150 Kč

7. sobota  
16:30 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 kuf-
říkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických 
tvorů.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 102 minut ** vstupné 130 Kč

7. sobota   
19:00 hodin

ASSASSIN´S CREED (2D)
Usvědčený vrah je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 120 Kč

8. neděle 
16:30 hodin

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA (2D)
Americký animovaný fi lm o nebojácné dívce, která se vydává 
na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
Mládeži přístupno ** dabing ** 114 minut ** vstupné 100 Kč

8. neděle 
19:00 hodin 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (2D)
J. K. Rowlingová nás zve do nové epochy kouzelnického světa. 
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 102 minut ** vstupné 110 Kč 

10. úterý  
11. středa
19:00 hodin
  

ŠPINAVEJ KŠEFT
Francouzská komedie. Jacques žije na malém městě. Všichni 
místní jsou na mizině, továrna zavřela, přítelkyně odešla a dluhy 
narůstají.
Mládeži přístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

11. středa
10:00 hodin

KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Pro nejmenší ** 73 minut ** vstupné 30 Kč

12. čtvrtek
19:00 hodin

SPRAVEDLNOST PRO MOU DCERU
Francouzský fi lm podle skutečné události. V červenci roku 1982 
dostává André zprávu o smrti své čtrnáctileté dcery. Dívka trávila 
prázdniny v Německu u matky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 87 minut ** vstupné 100 Kč

13. pátek 
19:00 hodin

RAMMSTEIN IN AMERICA
V jeden jediný večer může celá ČR v kinech sledovat unikátní do-
kument o cestě Rammstein na vrchol světového showbusinessu, 
nahlédnout do jejich osobních životů a do zákulisí.
Mládeži přístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 120 Kč

14. sobota  
16:30 hodin

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (2D)
Výpravné historické fantasy s Mattem Damonem v roli bitvami 
zoceleného žoldáka, který přijel na Dálný východ získat tajemství 
střelného prachu.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 94 minut ** vstupné 120 Kč

14. sobota    
19:00 hodin

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY (3D)
Další pokračování úspěšné fi lmové série sleduje osudy upíří 
smrtonošky Selene.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 130 Kč

15. neděle
16:30 hodin

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (3D)
Výpravné historické fantasy.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 94 minut ** vstupné 150 Kč

15. neděle
19:00 hodin

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY (2D)
Další pokračování úspěšné fi lmové série.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 100 Kč

17. úterý 
19:00 hodin 
 

V PASTI
Francouzský mrazivý thriller. Dětská psycholožka přišla při au-
tonehodě o manžela a syn zůstal v kómatu upoután na lůžko. 
Po příchodu nového pacienta, malého chlapce, se začnou dít v je-
jím domě divné věci. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 100 Kč

18. středa
19:00 hodin

PASAŽÉŘI
Americké sci-fi  drama. Při rutinní vesmírné cestě k novému do-
movu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem 
poruchy probuzeni o 90 let dříve.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 110 Kč

19. čtvrtek
16:30 hodin

KRKONOŠE
Film vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, pojednává o je-
jich geologickém a geomorfologickém vývoji, fl óře, fauně, histo-
rických i kulturních souvislostech.
Mládeži přístupno ** 78 minut ** vstupné 100 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

LA LA LAND                                                                          ART fi lm
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného romá-
nu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými 
tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 Kč

20. pátek 
21. sobota
16:30 hodin

OZZY
Španělský animovaný fi lm o přátelském bíglovi Ozzym, jehož 
páníčci se musí přesunout do Japonska. Ozzy je však umístěn 
do luxusního psího hotelu, o kterém záhy zjistí, že je pouhou zá-
stěrkou majitele k jeho nekalým záměrům. Ozzy naplánuje útěk 
i s novými psími kamarády.
Mládeži přístupno ** dabing ** 91 minut ** vstupné 110 Kč

20. pátek 
21. sobota
19:00 hodin

VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie o dvou majitelkách malého knihku-
pectví a jejich životních eskapádách s muži.
Do 12 let nevhodné ** 107 minut ** vstupné 120 Kč

22. neděle
19:00 hodin

MARQUERITE A JULIEN 
Moderní pohádka o touze, vášni, naději, lásce a smrti. Nadčasový 
příběh mimo běžnou morálku a povrchní dělení na dobro a zlo.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 90 Kč

23. pondělí  
24. úterý
19:00 hodin

INKARNACE
Americký horor. Jedenáctiletý Cameron se znenadání začíná cho-
vat podivně. Uzavírá se ve svém pokoji, mluví zvláštními pradáv-
nými jazyky a vykazuje i další příznaky posedlosti.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 86 minut ** vstupné 110 Kč 

25. středa 
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Pro nejmenší ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

25. středa
19:00 hodin

AGNUS DEI
Poválečný příběh řeholnic z benediktinského kláštera v Polsku, 
které otěhotněly po znásilnění vojáky vítězné Rudé armády. Při-
jmou odpovědnost mateřství, nebo děti zrozené z hříchu opustí?
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 Kč 

26. čtvrtek
19:00 hodin

PIRKO                                                                                    ART fi lm
Česko-slovenské strhující syrové drama o mladé dívce, kterou 
nezlomí ani pád na úplné dno. Film je inspirovaný skutečnými 
osudy zneužívaných děvčat a zachycuje zvláštní romantiku života 
pražských ulic.
Do 15 let nepřístupno ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

27. pátek  
28. sobota
16:30 hodin

POSLEDNÍ KRÁL
Výpravné historické drama o dvojici mužů, kteří mají v rukou 
budoucnost norského království - malého dědice trůnu, kterého 
musí uchránit před nelítostnými vrahy.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 Kč

27. pátek 
28. sobota
19:00 hodin

PROČ PRÁVĚ ON?
Americká rodinná komedie o otci a snoubenci jeho dcery.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

29. neděle
16:30 hodin

MILUJI TĚ MODŘE
Česká romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce 
z výlohy, žárlivém vrhači nožů … a lásce v modrém.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

29. neděle
19:00 hodin

POD ROUŠKOU NOCI
Americké kriminální drama. Děj fi lmu je zasazen do bouřlivých 
20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky 
v ilegální síti gangstery provozovaných náleven.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 129 minut ** vstupné 110 Kč

31. úterý
ÚNOR
1. středa
19:00 hodin

ROZPOLCENÝ
Americký horor. Co může způsobit mnohočetná porucha osob-
nosti? Například to, že máte v hlavě poněkud plno. Kevin v sobě 
skrývá 23 různých osobností, které postupně odhaluje jeho psychi-
atrička. Ale někde v hlavě se asi skrývá ještě někdo další … 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 120 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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