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středa 1. 2. KÁŤA A KROKODÝL
aneb 50 LET V ŠOUBYZNYSU
Zábavný pořad Marka Vašuta
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupenky zakoupené 
na původní termín - 16. 2. - zůstávají v platnosti

čtvrtek 2. 2. TRUTNOV 50. A 60. LET 
OČIMA FOTOGRAFA BEDŘICHA MÁJE
Projekce s komentářem PhDr. O. Vašaty 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 2. 2. JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Činoherní divadlo B:  
Městské divadlo Mladá Boleslav
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 5. 2. KARNEVAL PRO DĚTI 
Zábavné odpoledne s pořadem Standy a Vandy
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 6. 2. MICHAL PAVLÍČEK A ČOMBEBAND
Koncert  
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 7. 2. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a jejich rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 7. 2. ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU
Přednáška Ing. Marcely Krčálové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 8. 2. TROSEČNÍK? ROBINSON
Představení pro 1. stupeň ZŠ: Martin Sochor
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 9. 2. KAKADU
Činoherní divadlo A: Dejvické divadlo, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 11. 2. 7. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
A PLES SVAZKU OBCÍ VÝCHODNÍ KRKONOŠE
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin 

sobota 11. 2. 
neděle 12. 2.

PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Hospodářské koše 
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem

pondělí 13. 2. KNÍŽKY PRO MALÉ ČTENÁŘE
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 13. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Eva Marková, CSc.: 
Petrohrad - Historie a současnost
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 13. 2. POLSKÁ RAPSODIE
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 14. 2. PROTON !!!
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 16. 2. LUZON - SRDCE FILIPÍN
Přednáší Mgr. Tomáš Plecháč 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 18. 2. MOKRÉ PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Vhodné i pro děti v doprovodu dospělého
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem ** 16:00 hodin ** cena 270 Kč, 
děti 70 Kč

sobota 18. 2. 
neděle 19. 2.  

PŘEDENÍ NA KOLOVRATU A PRÁCE S VLNOU
Naučíte se, jak připravit ovčí rouno na předení, 
jak barvit vlnu.  
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem

18. 2. - 27. 4. JAZZINEC 2017
19. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.

neděle 19. 2. PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Vhodné i pro děti v doprovodu dospělého
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem ** 10:00 hodin ** cena 270 Kč, 
děti 70 Kč

neděle 19. 2. NORSKÁ POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 20. 2. MALINA BROTHERS
Koncert 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 22. 2. OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
Představení pro MŠ: Divadlo U staré herečky
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 23. 2. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
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čtvrtek 23. 2. VÁLKA NAD KRKONOŠEMI (1939 - 1945)
Přednáška Vladimíra Víta
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 23. 2. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Divadlo a hudba: MDP - Divadlo ABC
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 26. 2. PTÁK OHNIVÁK
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lampion, Kladno 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 27. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Radko Tásler: Co také způsobily povodně 
v jeskyních a zemní lavina ve Svobodě nad Úpou 
roku 2013
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 27. 2. OMÁN - CESTOU NECESTOU
Cestopisný večer Miloše Šálka
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 28. 2. ČESKÝ ROK
Hudebně-taneční představení folklórního 
souboru ZHOR. Mladí hudebníci a tanečníci 
představí koloběh čtyř ročních období v lidových 
písních, tancích a říkadlech. 
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Národní dům ** 18:00 hodin

 VÝSTAVY

do 8. 2. SIMONA JINDOVÁ: O ZVÍŘATECH A LIDECH 
Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer 

do 20. 2. BLANKA NOVÁKOVÁ: MĚLA JSEM SEN
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 28. 2. PETR ČAPEK: KRAJINA DOMOVA
Výstava fotografií z našeho kraje, převážně 
z Broumovska, Trutnovska a Krkonoš
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 12. 3. WENZEL LABUS (1888 - 1939): 
Z TVORBY TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 

do 17. 3. PETR CHVALINA: SÍTOTISK
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 3. PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 
Fotoklub Omega a Společnost ochránců památek 
ve východních Čechách
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 25. 4. EXTRÉMNÍ SPORTY
Výstava fotografií Vítka Ludvíka
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)

2. 2. - 13. 3. FILIP DVOŘÁK - DAVID HANVALD: 
V PROSTORU NENÍ HŘÍCH
Vernisáž 1. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

10. 2. - 26. 3. INGERENCE 
Výstava fotografií  
Vernisáž 9. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
a Jeleniogórskie Centrum Kultury
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

10. 2. - 10. 3. ANTARKTIDA OČIMA MIROSLAVA ZÍTKA
Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer 

22. 2. - 28. 3. JANA VOJNAROVÁ: NADÝCHANÝ RUKÁV
Vernisáž 21. 2. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO 

1. - 9. 3. ROBIN BÖHNISCH:
JERUZALÉM - NEDĚLITELNÝ A VĚČNÝ 
Výstava fotografií
Vernisáž 28. 2. od 16:00 hodin
Pořadatel: UFFO
UFFO - foyer 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV  

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 7. 2. ** 9:00 hodin

Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Program 
probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných 
dětí. Těšíme se na Vás v oddělení pro děti.

ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU
Přednáška Ing. Marcely Krčálové 

úterý 7. 2. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Čokoláda jako potěšení, čokoláda jako lék, čokoláda jako přítel. 
Co vlastně víme o téměř posvátném starodávném nápoji Mayů 
a Aztéků? 
Přijďte si poslechnout zajímavosti o historii čokolády a o její výro-
bě. Dozvíte se především o blahodárných účincích pravé poctivé 
čokolády na náš organismus. Při přednášce budete mít možnost 
ochutnat deset druhů kvalitních a především českých poctivých 
čokolád Jordi‘s a v případě zájmu si můžete čokolády na místě za-
koupit. 

KNÍŽKY PRO MALÉ ČTENÁŘE V KNIHOVNĚ V HSM
pondělí 13. 2. ** 9:00 - 11:00 hodin

Pobočka knihovny v HSM bude k dispozici maminkám na mateřské 
dovolené a jejich dětem. Děti budou mít možnost prožít klidné 
dopoledne mezi hezkými knížkami.

DRÁČEK
čtvrtek 23. 2. ** 16:00 - 17:00 hodin

Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihov-
ně na další setkání v oddělení pro děti. Akce je určena dětem od  
6 do 12 let.

GALERIE SLAVÍ DVACETINY



3

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

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

FILIP DVOŘÁK - DAVID HANVALD:  
V PROSTORU NENÍ HŘÍCH

Otázku prostoru ve výtvarném díle v médiu malby zpracovávají již 
několik let abstraktní plátna významného českého malíře Davida 
Hanvalda. Ten je známý svými malířskými konstrukcemi a dekon-
strukcemi s odkazem k jazyku moderny a specifickým zájmem o vy-
jádření prostoru v ploše, kterého se již, jak název výstavy napovídá, 
není třeba „štítit ani bát“. Na únorové výstavě bude jeho tvorba 
konfrontována s prací mladého umělce Filipa Dvořáka, čerstvého 
absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru Jiřího Čer-
nického. Filip řeší svými vyjadřovacími prostředky tutéž problema-
tiku. 
Martin Dostál o něm říká: „Umění pojímá jako svého druhu poetic-
kou intervenci do našeho běžného, ale i uměleckého vnímání, při-
čemž se snaží rozšiřovat možnosti toho, co je vlastně umění. Sou-
časně s tím se vyrovnává s nekonečně rozsáhlým dědictvím umění 
jako takovým, včetně stále silně inspirativního modernismu. Opět 
tak někdy vrací do hry znak či spíše znázornění znaku, objevuje se 
i ornament, odkazy na informel a postmoderní obrazovou tradici, 
včetně asamblážové třešti s nalezenými materiály. Svými díly vybízí 
diváka k aktivní mentální, a někdy i faktické, spoluúčasti, vytváří 
svými pracemi prostor pro vzájemnou komunikaci. Přitom všem se 
však nebrání být také vybraně estetický, teatrální, vtipný, upřímný, 
ironický a emocionální.“ 
Výstava tak nabízí svěží ochutnávku mladé malířské tvorby. Pro 
Galerii města Trutnova ji připravil přední český kurátor součas-
ného umění, teoretik a režisér Martin Dostál. Vernisáž proběhne 
ve středu 1. 2. v 17:00 hodin, uvede ji Martin Dostál. Výstava po-
trvá do 13. 3.

PETR CHVALINA: SÍTOTISK
Netradičním způsobem vstupuje do nového roku výstavní pro-
stor městského úřadu. Místo obvyklého setkání s fotografií mají 
návštěvníci možnost zhlédnout ukázku z celoživotní tvorby trut-
novského výtvarníka Petra Chvaliny, který se již několik desítek let 
věnuje technice sítotisku. Uměleckým sítotiskem neboli serigrafií 
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. Výstava potrvá do 17. 3.

Mgr. Lucie Pangrácová
Ředitelka Galerie města Trutnova 

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

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. Zahrnuje nejenom olejomalby, 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 úmrtí. Výstava potrvá do 12. 3.

PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Výstava je výsledkem spolupráce členů královéhradeckého Foto-
klubu Omega a Společnosti ochránců památek ve východních Če-
chách. Upozorňuje prostřednictvím fotografií na některé z ohro-
žených cenných historických objektů Trutnovska. Snímky pořídili 
Marcela Zuchová a Kamil Klembara, texty zpracovala Ludmila 
Žlábková. Výstava prodloužena do 31. 3. 

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.  
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá výstava připomíná bitvu u Trutnova 27. 6. 1866, která 
byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severní-
ho bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zrady a odvle-
čení některých z nich do pruského Hlohova.

INGERENCE
V rámci mezinárodního projektu, jehož hlavním organizátorem je 
Jeleniogórskie Centrum Kultury a partnerem z české strany Muze-
um Podkrkonoší v Trutnově, vznikla výstava nevšedních fotografií 
současných polských a českých autorů s názvem Ingerence. Mezi 
autory jsou též fotografové z Trutnova. Vernisáž proběhne ve  
čtvrtek 9. 2. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 26. 3. 

TRUTNOV 50. A 60. LET  
OČIMA FOTOGRAFA BEDŘICHA MÁJE

K významným trutnovským fotografům druhé poloviny 20. století 
patřil Bedřich Máj (1898 - 1987). V projekci doprovázené komen-
tářem PhDr. O. Vašaty bude představena Májova tvorba z 50. a 60. 
let s náměty z Trutnova. Těšit se můžete na unikátní fotografie 
z historického centra města a jeho předměstí či z velkolepé vo-
jenské přehlídky v Trutnově v roce 1958. Projekce se uskuteční ve  
čtvrtek 2. 2. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

LUZON - SRDCE FILIPÍN
Mgr. Tomáš Plecháč nás prostřednictvím svých fotografií a zážitků 
seznámí s Luzonem, který je největším, nejhustěji osídleným a také 
nejrozmanitějším z filipínských ostrovů. Přeneseme se do Manily, 
jednoho z nejrušnějších měst světa, spatříme unikátní sopku Taal 
uprostřed stejnojmenného jezera, projdeme vesnice na úpatí po-
svátné hory Mt. Banahaw a v národním parku Hundred Islands 
prozkoumáme čarokrásné ostrovy tvarem připomínající obří hou-
by. Skutečnou perlou Luzonu je ostře řezané pohoří Cordillera, 
které obývali lovci lebek a kde dosud přežívají dávné animistické 
tradice. V Kabayanu se vydáme po stopách proslulých mumií, v Sa-
gadě uvidíme pohřební jeskyně a rakve zavěšené vysoko na ska-
lách a v Banaue dva tisíce let staré rýžové terasy, které jsou poklá-
dány za osmý div světa. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

VÁLKA NAD KRKONOŠEMI (1939 - 1945)
Krkonoše a jejich podhůří nebyly za druhé světové války místem 
rozsáhlých válečných operací. Přesto jsou do dnešních dní jejich  
vrcholky a údolí místy, kde leží trosky civilních, ale hlavně váleč-
ných letounů. A je jich překvapivě hodně, právě tak, jako bylo 
mnoho letců, kterým se vrcholky mezi Žacléřem a Harrachovem 
staly osudnými. Příčiny a důsledky těchto havárií, společně s vý-
sledky pátrání po alespoň některých z nich, počínaje „Trutnov-
ským“ Messerschmidtem 109 po „Harrachovskou“ P-39 Airacobru, 
jsou tématem přednášky Vladimíra Víta, která se koná ve čtvrtek 
23. 2. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

GALERIE SLAVÍ DVACETINY
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ÚNOR—BŘEZEN—DUBEN 2017

INTERNATIONAL  
MUSIC FESTIVAL 

TRUTNOV

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

KUPŘEDU K MARSU S FANFARE CIOCARLIA 
pondělí 27. 2. ** UFFO

Nejhlasitější dechovka světa FANFARE CIOCARLIA se po třech le-
tech vrací do Trutnova! Tihle punkovou energií nabití Romové 
z rumunského venkova vydali v loňském roce již deváté album, 
jež se zove Onwards To Mars. Vyšlo opět na labelu Asphalt Tanjo 
Records, které patří Henrymu Ernstovi. Ten před dvaceti lety nej-
zběsilejší cikánskou dechovku na zeměkouli objevil. 
Novinka, již Fanfare Ciocarlia na Jazzinci představí, potvrzuje znač-
ný příklon kapely k jazzovému pojetí. Zatímco na předchozím albu 
Devil´s Tale je to neworleanský jazz a gypsy-swing, nyní jde o své-
bytně uchopené funkové groovy. Vrcholem poslední dechberoucí 
kolekce je vskutku nadupaná verze bluesové klasiky I Put a Spell 
On You, ze které by měl autor Screaming J. Hawkins bezpochyby 
radost a Nina Simone i Creedence Clearwater Revival by, s promi-
nutím, pukli závistí. New York Times označují novou desku jako 
brutálně radostnou, Evening Standard ji popisují jako nejlepší par-
ty zvířat na planetě! Schopnost až (sebe)vražedného nasazení, ne-
lidsky frázovaných rytmů a staccatových sazeb dechů přitom pro-
dukuje čtyřiadvacetičlenná kapela, jejíž název znamená v českém 
překladu Píseň skřivana! Pardón, ono je jich jen dvanáct …?
Když tady v Trutnově zpíval skřivan naposledy, mohli jste mít po-
cit, že ony šelmí skulptury před Uffem ožily. Letos možná utečou. 
A nás Fanfare Ciocarlia vystřelí přímo na Mars!

DALŠÍ PROGRAM 19. ROČNÍKU JAZZINCE 
Více informací: www.jazzinec.cz

sobota 18. 2. ** Koncertní síň B. Martinů

FESTIVAL OPEN     
FEMI TEMOWO SPECIAL TRIO (GB/CZ)  
Jazzinec zahájí trio britského, původem nigerijského kytaristy 
Femi Temowa. Ten se proslavil hlavně jako dvorní kapelník slavné 
a kontroverzní Amy Winehouse, dále spolupracoval třeba s Wyn-
tonem Marsalisem, Andreou Bocellim nebo Georgem Bensonem.

TOMÁŠ SÝKORA - solo piano
Skladatel a pianista představí svou tvorbu, která volně migruje 
mezi jazzem a soudobou hudbou. Je členem autorské skupiny Pra-
gue Six.

čtvrtek 23. 2. ** Koncertní síň B. Martinů

OTTO HEJNIC TRIO & CHUCK WANSLEY (USA)  
Mimořádně talentovaný bubeník Otto Hejnic představí autorskou 
tvorbu svého hvězdného tria, ale také doprovodí zpěváka z Los 
Angeles Chucka Wansleyho.

pátek 3. 3. ** Koncertní síň B. Martinů

ROBBY MARSHALL QUARTET (USA/CZ)
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.

čtvrtek 9. 3. ** Pod hradem

POCTA RAMBLINU REXOVI A JIŘÍMU KYSELOVI  
PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (CZ/SK)
ĎURA & BLUES CLUB FEAT. FEDOR FREŠO (SK)
Bluesový večer věnovaný osobnostem, které patřily k Trutnovu 
i Jazzinci. Slovenský baskytarista Fedor Frešo zavzpomíná na blue-
sové kořeny a připomene, proč se stal oporou Blue Effectu, Fermá-
ty anebo formace Collegium Musicum Mariána Vargy.

sobota 18. 3. ** Koncertní síň B. Martinů

CRYSTAL MONEE HALL BAND (USA/CZ)    
URIEL HERMAN QUARTET (Izrael)
Hlas newyorské zpěvačky Crystal Monee Hall je opojnou syntézou 
čistoty a syrovosti. Spolupracovala s osobnostmi, jako je například 
Mariah Carey, Elton John a Kanye West.
Uriel Herman Q. je excelentní izraelský band, který perfektně kom-
binuje jazz, rock i orientální vlivy.

sobota 25. 3. ** UFFO

FESTIVALOVÉ FINÁLE 
MARIUS NESET BAND (Norsko)
Norský saxofonista Marius Neset byl americkým časopisem Down-
beat vybrán jako jediný Evropan mezi 25 mladými osobnostmi, 
které jsou největšími nadějemi současného jazzu.

HADAR NOIBERG TRIO (Izrael/USA)
Izraelská jazzová flétnistka Hadar Noiberg představí své newyor-
ské trio, které umí skvěle mixovat spiritualitu blízkého východu 
s moderním akustickým jazzem.

OZ NOY TRIO FEAT. JIMMY HASLIP & KEITH CARLOCK (USA)
Zářivá hvězda kytarového nebe, kytarový mistr OZ NOY, přijede 
s funkově nadupanou rytmikou, kterou tvoří další dnes už legen-
dární hráči Jimmy Haslip a Keith Carlock.

čtvrtek 6. 4. ** Koncertní síň B. Martinů

POCTA KARLU RŮŽIČKOVI A JAROMÍRU HNILIČKOVI 
JOSEF VEJVODA TRIO
Skladatel a legendární bubeník zavzpomíná se svým triem na dvě 
mimořádné osobnosti, se kterými odehrál řadu koncertů.

středa 12. 4. ** Koncertní síň B. Martinů

SCINTILLA PROJECT    
Scintilla je nový projekt velmi aktivní Beaty Hlavenkové. Spolu s ní 
vystoupí i Miloš Dvořáček a norský objev Anders Aarum.

sobota 15. 4. ** UFFO

JANA KIRSCHNER   
Zpěvačka Jana Kirschner si s hudebními škatulkami hlavu neláme. 
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.

čtvrtek 27. 4. ** Koncertní síň B. Martinů

KATIE BRADLEY BAND    
INVISIBLE WORLD QUARTET
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.
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7. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA 
A PLES SVAZKU OBCÍ VÝCHODNÍ KRKONOŠE

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 - Marie Doležalová. Je také vítězkou mi-
nulého 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 Moondance Orchestra (or-
chestr Martina Kumžáka, který soutěž Star Dance zajišťuje po hu-
dební stránce). Spolu s orchestrem přijede také hudební host - 
zpěvačka Dasha. Program dále nabídne úžasné 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. 

MICHAL PAVLÍČEK A ČOMBEBAND
Koncert rockového kytarového mága s kapelou. Desítky let znají 
příznivci domácí rockové hudby Michala Pavlíčka coby kytarového 
virtuóza. Rovnocennou složkou jeho hudební osobnosti je ovšem 
i jeho autorský potenciál. A fakt, že se od komponování rocko-
vých skladeb postupně dostal až k práci s velkými symfonickými 
orchestry.
Momentálně Michal Pavlíček stojí v čele formace, které říká Čom-
beband. Bubeníkem je Miloš Meier (Dymytry), baskytaristou Mar-
tin Ivan (Precedens), na jejichž mladistvou energii kapelník vsadil 
už před několika lety. Trojici podle časových možností doplňuje 
klávesista Michal Nejtek (Kollerband). Pestrý repertoár Čombeban-
du pochází přirozeně z Pavlíčkovy dílny. Jak sám říká, jde o skladby 
„rychlé a dynamické, tajemné a přemýšlivé, odlehčené a provoka-
tivní“.
pondělí 6. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250 Kč ** před-
prodej vstupenek od 7. 11.

MALINA BROTHERS
Malina Brothers představí v Uffu aktuální album. Když bratři Ma-
linové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel (Žalman 
a spol.) a houslista Pepa (Monogram) před několika lety vyslyšeli 
přání fanoušků a založili kapelu Malina Brothers, do které při-
zvali kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet), vypadalo to 
na jednorázový projekt.
Dvě vyprodaná turné a ohlas příznivců je nakonec zavedly podru-
hé do nahrávacího studia. Výsledkem je aktuální album Malina 
Brothers & Charlie McCoy. A jak už název napovídá, do rodiny 
předních hudebníků českého country a folku přibyl legendární na-
shvillský muzikant Charlie McCoy (Bob Dylan, Elvis Presley, Simon 
& Garfunkel, Johnny Cash, Roy Orbison, Ringo Starr …), bez nad-
sázky označovaný jako nejslavnější světový hráč na foukací har-
moniku.
Nová nahrávka je citlivým mixem skladeb, které hudebníci pečlivě 
vybrali. Na albu posluchači uslyší, stejně jako na debutu, několik 
písniček od východočeského rodáka Mirka „Skunka“ Jaroše. Pět 
skladeb, z nichž dvě jsou úplně nové, přinesl McCoy. Ve zpěvu jed-
notlivých tracků se plynule střídá čeština s angličtinou. Kolekci do-
plňuje několik instrumentálek.
pondělí 20. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 190 Kč ** před-
prodej vstupenek od 7. 11.

KÁŤA A KROKODÝL ANEB 50 LET V ŠOUBYZNYSU
Zábavný pořad Marka Vašuta

Před půlstoletím natočil svůj první film. Nevěříte? Přijď-
te si ho poslechnout při vzpomínání s fotografiemi. Poví-
dání s hercem, který podle svých vlastních slov nikdy ne-
napíše paměti a slibuje, že příští podobnou akci uspořádá 
za 50 let! Nenechte si proto ujít jedinečnou (s největší prav-
děpodobností poslední) šanci setkat se s Markem Vašutem. 
Pořad se měl původně konat 16. 2. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Pokud vám však změna termínu nevyhovuje, můžete 
vstupenky vrátit pouze v Inforecepci UFFO nejpozději do 16. 2.
středa 1. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 200 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 28. 11. 

KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne s hudebním pořadem Standy a Vandy. Můžete 
si je pamatovat z akce Mikulášoviny 2015, kde slavili úspěch u dětí 
i jejich rodičů. Dvojice interpretuje kromě svých vlastních písniček 
i oblíbené skladby jiných autorů. Scházet samozřejmě nebudou ani 
soutěže pro děti. Nejhezčí karnevalové kostýmy a masky budou 
odměněny.
neděle 5. 2. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 2. 1.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

NORSKÁ POHÁDKA
Buchty a loutky 

Představení pro děti od 3 let. Pohádka o princi zakletém v med-
věda a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Na motivy norské lidové 
pohádky „Na východ od slunce, na západ od měsíce“, kterou v po-
lovině 19. století zaznamenali Peter Christen Asbjørnsen a Jørgen 
Moe. Neštěstí ani štěstí není trvalé … Příběh dívky, kterou rodiče 
chtiví bohatství vydají medvědovi.
Inscenace vznikla v rámci projektu Srovnání různorodých cest lout-
kového nastudování norské pohádky podpořeného grantem z Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska.
Režie: Marek Bečka + Buchty a loutky. Hrají: Vít Brukner, Zuzana 
Bruknerová, Radek Beran nebo Marek Bečka.
neděle 19. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč,  
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 1.

PTÁK OHNIVÁK
Divadlo Lampion, Kladno 

Představení pro děti od 5 let. Kdo je pták Ohnivák? Ve skutečnosti 
je to krkavec, který se stane průvodcem na cestách poznání prin-
cezny Albi. Princezna Albi je velmi poslušná, trochu bledá dívka, 
které tragicky zahynul autoritativní otec - král. Ve svém osiření ne-
najde útěchu, ale naopak uvědomění si, že je třeba žít a opět pro-
budit dítě v sobě. Co její poznání obnáší a kam vede? Ve vícege-
nerační loutkové pohádce, kterou bychom mohli zařadit do žánru 
mysteriózního světa fantazie, není cesta jen cestou. Je to magická 
brána sebepoznání, která vede kouzelnou mytickou krajinou pl-
nou symbolů, kam jinam než do podsvětí. Na této pouti k sobě plní 
nesnadné úkoly, vždyť dospívání je také nesnadné. Jak si Albi pora-
dí s nesnesitelnou kukačkou z hodin, porazí, nebo se smíří se svým 
ohnivým dvojčetem, jak pomůže kamarád spadlý z nebe a jaké ta-
jemství v sobě ukrývá pták Ohnivák? Pojďme se nechat společně 
unést fantaskně-snovým světem princezny Albi a spolu s humorem 
a podmanivou hudbou doputovat do krajiny lásky, života a světla.
neděle 26. 2. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 150 Kč, se slevo-
vou kartou 120 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 1.
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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 figurativní 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.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR.
do 20. 2. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

JANA VOJNAROVÁ: NADÝCHANÝ RUKÁV
Dosavadní malířskou tvorbou Jany Vojnarové jako výrazný motiv 
prochází její soustředění se na téma lidské figury. Expresivita malíř-
ského rukopisu a neustálý dojem jakési distancující rozmazanosti 
dodává jejím obrazům plochou obrazovou rovinu, za níž ale stejně 
jako při pohledu přes okno v dešti leží rozvinutý obrazový pro-
stor. I když je tedy figurativní obrazový prostor od nás oddělen 
přímým kontaktem s gestem malířčina štětce, jedná se spíš o dvoj-
rozměrnou bariéru, za níž můžeme číst rozvinuté pseudo-narativní 
příběhy těl a bytostí, jež tyto prostory obývají. Tato hra s kompo-
zičními tělesnými vztahy vede u některých maleb i k volnějšímu, 
až abstraktnímu akcentování malířského rukopisu, který dává vy-
niknout vzdušnosti autorčiny stékavé malířské techniky. Žánrovost 
řady spodobených výjevů nám může asociovat i ona „puncta“, jak 
je známe z letmých fotografických záběrů. Fotografie zde jsou 
jistě častým inspiračním východiskem, nicméně stejně tak zřejmá 
je autorčina schopnost přetavit jejich efemérnost do pevněji kon-
struované figurativní a kompoziční situace. Tento zájem o práci se 
slovníkem figurativních gest a situací dobře ukazuje i autorčina 
práce s koláží. 
Vernisáž se koná v úterý 21. 2. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR.
22. 2. - 28. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

POLSKÁ RAPSODIE
Proč zrovna rapsodie? Měl jsem jen potřebu dát našemu severní-
mu sousedovi nějakou lyrickou příponu. Do Polska jezdím již de-
setiletí a mám tam mnoho dobrých přátel. Proč tedy nepředstavit 
tuto v mnohém neprávem podceňovanou slovanskou zemi.
Nejprve Vás zavedu do poněkud zapomenutého nedalekého po-
hraničí, kde se tak trochu zastavil čas. Nahlédneme do zákoutí 
starobylých měst, ale zejména zjistíme, jak to vypadá na polském 
Baltu. Ten jsme projeli téměř celý. Od západního Woliňského ná-
rodního parku, přes Kolobrzeg, Darlowo a Ustku do Slowiňského 
národního parku s pověstnými až 40 m vysokými pohyblivými pí-
sečnými dunami. Zajedeme na „konec světa“ do města Hel nachá-
zejícího se na samotném závěru stejnojmenného poloostrova. Ten 
jako obří, desítky kilometrů dlouhá kosa vybíhá do chladných vod 
Baltského moře.
Hlavnímu programu bude předcházet krátký autobiografický cyk-
lus na téma „50 let s fotografií“. 
Srdečně zve a těší se na Vás fotograf Ctibor Košťál.
pondělí 13. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 1.

PROTON !!!
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5

Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé české kapely PRO-
TON, která byla umlčena těsně předtím, než se stala slavnou. Str-
hující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni po-
pulární hudby i undergroundu čekali asi mnohem více. S hudební 
kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž proplete-
no nevídané množství osudů současných hudebníků. 
Režie: Ondřej Cihlář a Vosto5. Hudba: Petr Marek a Vosto5. Hrají: 
Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomina Jeřábek, Petr Ma-
rek, Petr Prokop a další.
úterý 14. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku DD, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej vstu-
penek od 28. 11.

HOTEL PARADISO
Divadelní delikatesy: Familie Flöz (Německo)

Cesta do nebe vede peklem. Podivné věci se dějí v Hotelu Paradiso, 
starobylém horském středisku, které s jistými obtížemi udržuje při 
životě stará paní a její rodina. Zatímco minerální pramen slibuje 
úlevu od fyzické a psychické bolesti a hotel se hrdě chlubí čtyř-
mi hvězdičkami, na jasném nebi se nakupily temné mraky. Syn sní 
o své velké lásce, zatímco bojuje se svou sestrou a usiluje o získání 
kontroly nad hotelem. Souběžně s tím se v hotelu děje řada dalších 
věcí - služka má ve zvyku krást cennosti hotelových hostů, kuchař 
připravuje kotlety a nejsou jen vepřové …
Objeví se první mrtvola! Hotelový personál i hosté se zapletou 
do zmatku smrtelných událostí. Temné propasti se otevírají a hro-
zí, že pohltí všechny protagonisty. Zdá se, že propad či dokonce 
krach hotelu je nevyhnutelný, protože mrtvoly jsou pro obchod 
vždy špatné …
Jedná se o dramatickou noční můru ponořenou do černého hu-
moru, s nádechem melancholie. Záhadná hra v úžasných maskách. 
A i když se to možná nezdá - je to komedie!
středa 1. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku DD, ostatní - vstupné: 2. - 31. 1. 340, 315, 290 Kč, 1. 2. - 1. 3. 
380, 355, 330 Kč

OMÁN - CESTOU NECESTOU
Ke svému pořadu Miloš Šálek říká: „Nejlepší možnost cestování 
v Ománu je půjčeným automobilem, takže jsme si s partou půjčili 
SUV s náhonem všech čtyř kol, abychom se dostali kromě klasic-
kých silnic i na méně přístupná místa v horách i poušti. Jízda po pí-
sečných dunách a noc strávená v poušti byly jedním z největších 
zážitků. Cestování přes hory, vysekanými cestami ve skále do nej-
zapadlejších vesniček byl adrenalin. Nevynechali jsme ani některá 
vádí, kde ze skal pramenící voda mění část pouště v úrodnou kra-
jinu. Přijďte se podívat, co se dá v lednu v Ománu podniknout.“
pondělí 27. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 23. 1.

foto: Michael Vogel
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BLÁZINEC
V hlavní roli Miroslav Táborský

Hra Jaroslava Gillara je napínavou groteskou o světě, ve kterém 
se vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického ústavu. Téma 
ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální. Nečekané zvraty 
a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého filmu. 
Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla.
Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény 
strachu a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humorem a vy-
tvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.
Režie: Jaroslav Gillar. Hlavní roli (jako i všechny další) ztělesňuje 
jediný herec - Miroslav Táborský.
čtvrtek 2. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 220, 190 Kč ** 
předprodej vstupenek od 23. 1.

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA 
Opět po roce zavítá do Uffa hudební těleso Police Symphony Or-
chestra z Police nad Metují, které je složeno z 57 mladých nadše-
ných hudebníků z celého našeho regionu. Budete se moci zapo-
slouchat do nově nastudovaných skladeb mnoha žánrů - filmová, 
pohádková, klasická hudba, ale i do známých bluesových, swingo-
vých a populárních melodií. Orchestr vystoupí pod taktovkou Věry 
Vlčkové a Joela Hány.
PSO byl založen v roce 2010 sourozenci Soukupovými. Zahrál si 
po boku známých českých osobností z klasické i populární hud-
by - se zpěvačkou Dashou, Ondřejem Rumlem, Martou Kubišovou, 
Petrem Jandou, Miloněm Čepelkou, s dirigenty Martinem Kumžá-
kem, Václavem Zahradníkem, Stanislavem Vavřínkem a mnoha 
dalšími. Pro orchestr upravují přední čeští aranžéři, jako je Václav 
Hybš, Rudolf Koudelka, Jan Valta, Karel Chudý, Jiří Kabát a další. 
sobota 4. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
130 Kč, v den koncertu 150 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 1.

ANTARKTIDA OČIMA MIROSLAVA ZÍTKA 
Přírodu a život zvířat v přirozeném prostředí fotografuje Miroslav 
Zítek (*1964) už léta. Postupem času se z jeho koníčku stala vášeň. 
V minulých letech navštívil Jižní Georgii, Antarktidu, Velkou Bri-
tánii, Thajsko, Filipíny, Vietnam, Nepál, USA, Kostariku, Namibii, 
Tanzanii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Botswanu, v Evropě Nor-
sko, Švédsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Německo, 
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Francii a samozřejmě spoustu míst 
v České republice.
10. 2. - 10. 3. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době pro-
mítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

ROBIN BÖHNISCH:  
JERUZALÉM - NEDĚLITELNÝ A VĚČNÝ

„A naše nohy stojí již ve tvých branách, Jeruzaléme,“ říká se ve 122. 
žalmu. Návrat do Jeruzaléma, hlavního města Izraele, je vždy ma-
lým svátkem. Návštěva Svaté země bez alespoň krátké zastávky 
ve Městě míru prostě není úplná. Letnímu horku, zimnímu chladu, 
nekonečným kolonám, zájezdům poutníků, vlezlým překupníkům 
a kavárníkům i tomu zvláštnímu napětí ve vzduchu navzdory. Jeru-
zalém působí na mysl jako droga. A je jedno, kde jste se stali závis-
lými. Zda to bylo během vlahého večera v Getsemanské zahradě, 
na střešní terase hotelu Mamilla u sklenice golanského vína, nebo 
u stánku s falafelem na stojáka. Kéž by šel kus té atmosféry zabalit 
a vzít domů a pohled na Staré Město vtištěný do paměti se nikdy 
nerozpil. 
Vernisáž se koná v úterý 28. 2. od 16:00 hodin.
1. - 9. 3. ** UFFO - foyer ** otevřeno: 9:00 - 18:00 hodin **  
bez vstupného

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

12. 3. MAMI, UŽ TAM BUDEM?
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Minor
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 90 Kč, se slevovou kartou 72 Kč.  
Předprodej vstupenek od 6. 2.

13. 3. NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Cestopisný večer připravili manželé Motani
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 2.

13. 3. JARNÍ KONCERT
H-Kvintet, MyBand
Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek od 23. 1.

15. 3. ZNOVU A LÍP
Činoherní divadlo A: um. agentura Titans
Situační komedie
Vstupné 350, 325, 300 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 2.

16. 3. MALOVANÉ NA SKLE
Divadlo a hudba: Městské divadlo Zlín
Zbojnický muzikál 
Vstupné 365, 340, 315 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 2. 

19. 3. DĚDEČEK OGE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Cylindr
Představení pro děti od 8 let   
Vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč. 
Předprodej vstupenek od 6. 2.

21. 3. NA MISKÁCH VAH
Činoherní divadlo B: MDP - Divadlo ABC
 Drama inspirované skutečným příběhem geniálního 
dirigenta
Vstupné 350, 325, 300 Kč. 
Předprodej vstupenek od 13. 2.

22. 3. JAN NEDVĚD & SPOL.
Koncert folkové legendy
Vstupné 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 1.

24. 3. MARIEN
Koncert folkové skupiny
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 2.

27. 3. KUBA
Cestopisný večer - Martin Loew
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 2.

28. 3. MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Koncert
Vstupné: 23. 1. - 28. 2. 350 Kč, 1. 3. - 28. 3. 390 Kč 

29. 3. MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavný pořad
Vstupné: 280 Kč přízemí, 250 Kč balkon
Předprodej vstupenek od 13. 2.

18. 4. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Pro velký zájem o tento muzikál Divadla ABC jsme za-
jistili ještě jedno představení, které se v Uffu uskuteční 
mimo předplatné v úterý 18. 4.
Vstupné 365, 340, 315 Kč. 
Předprodej vstupenek od 16. 1.

10. 5. POSLEDNÍ RECITÁL: MARTA KUBIŠOVÁ SE LOUČÍ …
Vstupné 590, 490, 390 Kč. 
Předprodej vstupenek od 5. 12.
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nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. středa
19:00 hodin

ROZPOLCENÝ
Americký horor. Muž s třiadvaceti rozličnými osobnostmi jednoho 
dne unese tři dívky a drží je v zajetí. Která identita v něm zvítězí?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 120 Kč 

2. čtvrtek
19:00 hodin 

PATERSON                                                                                ART film
Nový film Jima Jarmusche je příběhem vítězství a porážek všední-
ho dne a krásy ukryté i v nejmenších detailech.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 80 Kč

3. pátek
4. sobota
16:30 hodin

DIVOKÉ VLNY 2
Americká animovaná komedie. Surfaři ve fraku jsou po úspěšné 
premiéře z roku 2007 zpět!
Mládeži přístupno ** dabing ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
19:00 hodin

SPOJENCI
Americké válečné romantické drama. Když máte za války předstí-
rat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, 
neměla by být krásná.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut ** vstupné 120 Kč

5. neděle
16:30 hodin

ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza divácky nejúspěšnějšího českého filmu roku 2016.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

6. pondělí
19:00 hodin

KRUHY
Americký horor. Samara se vrací. Analogová éra videokazet je pryč, 
digitalizovaný svět jí nabízí úplně jiné možnosti. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 120 Kč

7. úterý
17:15 hodin 

OVČÁČEK ČTVERÁČEK
„Nekorektní kabaret“ - přímý přenos
Mládeži přístupno ** 85 minut ** vstupné 160 Kč

7. úterý
19:30 hodin
8. středa 
19:00 hodin 

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA (2D)
Americký akční horor. Závěrečný díl nejúspěšnější filmové série 
na motivy videoher, která celosvětově utržila přes miliardu dolarů.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 120 Kč 

9. čtvrtek 
19:00 hodin

SLADKÉ SNY                                                                           ART film
Italsko-francouzské strhující drama. Příběh tajemství schovaného 
čtyřicet let v obálce. Příběh dítěte, které čelí největší myslitelné bo-
lesti - ztrátě matky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 134 minut ** vstupné 90 Kč

10. pátek 
11. sobota
16:30 hodin
  

LEGO BATMAN MOVIE (2D)
Animovaná akční komedie z dílny Warner Bros. LEGO Batman se 
stal přirozeným vůdcem ansámblu vlastního filmového dobro-
družství.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 110 Kč

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

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian Grey 
a Anastasia Steeleová v druhé kapitole milostného příběhu, který 
vychází z celosvětového knižního fenoménu. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 140 Kč 

12. neděle
16:30 hodin

LEGO BATMAN MOVIE (3D)
Animovaná akční komedie.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 130 Kč

14. úterý
15. středa  
19:00 hodin

JÁ, DANIEL BLAKE
Britsko-francouzsko-belgické drama. Sociálně apelativní, až nepří-
jemně aktuální snímek vypráví příběh padesátníka Daniela, který 
se poté, co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí 
o podpůrné dávky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 90 Kč

15. středa  
10:00 hodin

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
Nové pásmo pohádek pro nejmenší. Uvidíte Budulínka Mandelinku, 
Krtečka, Dorotku, Cvrčka a samozřejmě Macha a Šebestovou.
Pro nejmenší ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin

PYROMAN                                                                               ART film
Norský psychologický thriller inspirovaný skutečným případem  
nebezpečného pyromana, který sužoval jih Norska na konci 70. let.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 90 Kč

17. pátek
18. sobota
16:30 hodin

PSÍ POSLÁNÍ
Americká rodinná komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe … 
Ale nejprve si musí splnit své poslání aneb žádný pes tu není jen tak.
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

17. pátek
19:00 hodin

ZLATO
Americký film natočený podle skutečného příběhu těžebního 
skandálu Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. let. V hlavní 
roli skvělý Matthew McConaughey.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 110 Kč

18. sobota
19:00 hodin 

T2 TRAINSPOTTING
Britské drama. Renton, Begbie, Simon a Spud. Příběh čtveřice 
narkomanů ze skotského Edinburghu se před dvaceti lety navěky 
zapsal do dějin kinematografie. V pokračování se na plátno vra-
cí všichni čtyři a zdá se, že budou muset řešit podobné problémy 
jako v minulosti. Namísto života promarněného drogami však mají  
aktuálnější problémy - sociální sítě či závislost na pornu. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 130 Kč 

19. neděle
16:30 hodin 
 

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA (3D)
Americký akční horor. Závěrečný díl nejúspěšnější filmové série 
na motivy videoher.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 130 Kč

19. neděle
19:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian Grey  
a Anastasia Steeleová v druhé kapitole milostného příběhu. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 130 Kč 

20. pondělí
19:00 hodin

KRUHY
Americký horor. Samara se vrací. Analogová éra videokazet je pryč, 
digitalizovaný svět jí nabízí úplně jiné možnosti. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 120 Kč

21. úterý
19:00 hodin

xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE (2D)  
Americká akční komedie. Xander Cage, zvaný též xXx, je naživu. 
To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je, že je zase v doko-
nale vyladěné formě a připravený pomocí svých vymazlených, ale 
hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem 
největším hnusákům na světě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

22. středa
19:00 hodin

xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE (3D)  
Americká akční komedie. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 140 Kč

23. čtvrtek
19:00 hodin

NOC BEZMOCI                                                                         ART film 
Makedonské komorní drama je adaptací filmové povídky českého 
spisovatele a scenáristy Jana Procházky s názvem Ucho. Stejno-
jmenný černobílý film natočil v roce 1970 režisér Karel Kachyňa, 
film byl ihned zakázán a premiéru měl až v roce 1990.
Mládeži přístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

24. pátek
25. sobota
16:30 hodin

MLČENÍ
Historické drama, Mexiko/Tchaj-wan/USA. V polovině 17. století je 
Japonsko zcela uzavřené před kontaktem se západními mocnost-
mi. Křesťanství je zde postavené mimo zákon a křesťané musí svou 
víru skrývat.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 161 minut ** vstupné 120 Kč

24. pátek
25. sobota
20:00 hodin

JOHN WICK 2
Americký akční krimi thriller. Další dobrodružství zabijáka Johna 
Wicka.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** vstupné 110 Kč 

26. neděle
19:00 hodin

I DVA JSOU RODINA
Francouzská romantická komedie. Vtipný a nonšalantní Samuel si 
užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho 
však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží 
v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 Kč

28. úterý
19:00 hodin

ZAKLADATEL                                                                                 
Americký životopisný film. Skutečný příběh muže, který byl ztě-
lesněním amerického snu a vybudoval nejznámější síť občerstvení 
na světě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 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  


