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STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU
Workshopy pro celou rodinu - tradičně i netradičně
na téma Vánoc. Výroba nejrůznějších vánočních
dekorací, podmalba na sklo, jednoduché drátování,
keramické jmenovky na dárky, vánoční přání
technikou embosování a kreativního zdobení,
oblíbené zdobení perníčků.
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
za podpory Královéhradeckého kraje a města
Trutnova
Voletiny 22 ** 13:00 - 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč
POLYFONNÍ SDRUŽENÍ - smíšený pěvecký sbor
Nové Město nad Metují
JIŘÍ TYMEL - varhany
Trutnovský adventní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska za ﬁnanční podpory
města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin **
vstupné 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč,
děti do 10 let zdarma ** prodej vstupenek na místě
od 15:30 hodin
VÁNOČNÍ STROM 2017
Prodej občerstvení a adventních drobností 14:00
- 17:30 hodin, od 15:00 hodin program, video
mapping a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí
GENTLEMEN SINGERS
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PaedDr. Jan Luštinec: Krkonošské Vánoce - Co jsem
se smutnej natěšil…
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin
MIKULÁŠOVINY
Akce pro děti
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
VZPOMÍNKY KAPELNÍKA
Beseda s Josefem Vlkem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
TVŮRCI JAK JE NEZNÁTE
Beseda s Mgr. Alenou Křivskou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
TÁTA
Roman Pomajbo v zábavné one man show
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM
Představení Divadla DRAK Hradec Králové
pro 1. - 7. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
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MAROKO: BRÁNA DO AFRIKY
Přednáška Mgr. Tomáše Plecháče
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
COLOURS OF GTU - smíšený pěvecký sbor při
Gymnáziu Trutnov
Trutnovský adventní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska za ﬁnanční podpory
města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin **
vstupné 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč,
děti do 10 let zdarma ** prodej vstupenek na místě
od 15:30 hodin
TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK XIV
Hrají: Magma Hotel, Paragraf 219, Blues Mystery,
Silent Session, Yethell
Pořadatel: Tomáš Trochimovič a Libor Mazura
Voletiny 18 ** 18:00 hodin ** vstupné 120 Kč **
doprava na akci zajištěna
KARKULKA ČERVENÁ
Představení TEArTRu Rajdo pro MŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
ROSTU S KNIHOU
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
PATAGONIE
Cestopisný večer Václava Vágenknechta
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
PREZENTACE KNIHY VERŠŮ
KARLA ŘEHÁKA „NEŽ DOZNÍ“
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
HUDEBNÍ PODVEČER
Koncert komorního souboru Piacere
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
MAKRONKY MALÝ PRINC
Beseda s Radkou Luňákovou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 16:00 hodin
SPOLEČNÝ KONCERT DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
ZUŠ TRUTNOV A ZUŠ NÁCHOD
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Národní dům ** 18:00 hodin
CHOREA CORCONTICA A HOSTÉ
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Při Adventních trzích hraje Krakonoška
Pořadatel: UFFO
před Uffem ** 15:00 hodin

sobota 16. 12. KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM - komorní
smíšený pěvecký sbor
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV - komorní smyčcový
soubor
Trutnovský adventní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska za ﬁnanční podpory
města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin **
vstupné 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč,
děti do 10 let zdarma ** prodej vstupenek na místě
od 15:30 hodin
neděle 17. 12. KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 10:30 hodin
neděle 17. 12. BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Studna
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
středa 20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
Tereza MÁTLOVÁ - soprán, Pavlína SENIĆ - soprán,
Andrea KALIVODOVÁ - mezzosoprán, Filharmonie
Hradec Králové s dirigentem Leošem Svárovským
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
čtvrtek 21. 12. TO BÝVALY NA TRUTNOVSKU ZIMY…
Projekce fotograﬁí
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
čtvrtek 21. 12. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A KRKONOŠSKÉ
COLLEGIUM MUSICUM
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
pondělí 25. 12. H-KVINTET A MyBAND
Vánoční koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin
úterý 26. 12.
SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
Účinkují: Anežka Mišoňová, Martin Matyska
a gotická kapela SPLENDOR
Trutnovský adventní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska za ﬁnanční podpory
města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin **
vstupné 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč,
děti do 10 let zdarma ** prodej vstupenek na místě
od 15:30 hodin
neděle 31. 12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin

do 12. 1.

do 14. 1.

1. 12. - 7. 1.

7. 12. - 20. 1.

20. 12. - 23. 1.

MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
VÁNOCE V MUZEU
VÁNOČNÍ DÁRKY PRO ZIMNÍ RADOVÁNKY
Vernisáž 30. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KRAJINA DOMOVA A JEJÍ PŘÍBĚHY
Vernisáž 6. 12. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
KATEŘINA ŠEDÁ
Vernisáž 19. 12. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

PŘIPRAVUJE SE
sobota 20. 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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

VZPOMÍNKY KAPELNÍKA
úterý 5. 12. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Beseda s kapelníkem a hudebníkem Josefem Vlkem, který celý
svůj život věnoval hudbě. V listopadu mu vychází v nakladatelství
Lupus – Radomír Vyčítal kniha Vzpomínky kapelníka. V této
knize autor popisuje celou svou hudební činnost. Během besedy
s autorským čtením nás pan Vlk provede svou 63letou kapelnickou
praxí. Dozvíme se například, že svou první kapelu založil a řídil
již v roce 1953 na průmyslové škole, že už na vojně byl členem
vojenské dechovky, poté založil broumovskou kapelu Metronom
a v posledních letech řídil Městskou dechovou hudbu Krakonoška.
Součástí akce bude i prodej jeho knihy plné autentických fotograﬁí
doplněné o DVD s hudbou kapely Metronom. Knihy budou
následně volně k prodeji v půjčovně oddělení pro dospělé.

VÝSTAVY
do 16. 12.

do 31. 12.

do 31. 12.

do 4. 1.
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SIMONA GLEISSNEROVÁ: GEOMETRIC
IDENTIFIABLE FLYING OBJECTS (GIFO IN UFFO)
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
STANISLAV HRUBÝ: Z MÉHO POHLEDU
Výstava fotograﬁí na téma: Od makra až
po krajinu
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
OLDA ŠLEGR: ATELIÉROVÉ HRÁTKY
Výstava fotograﬁí
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov

POVÍDÁLCI
úterý 5. 12. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti
Další pravidelné setkání klubíku Povídálci určené dětem a rodičům
na rodičovské dovolené. Program probíhá volnou formou a je
přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. Těšíme se na vás,
tentokrát s vánoční náladou.

TVŮRCI JAK JE NEZNÁTE
středa 6. 12. ** 9:00 hodin ** ve studovně
V tomto předvánočním období se u nás v městské knihovně stalo
již pěknou tradicí setkat se s našimi nejstaršími čtenáři. Tentokrát
nám středeční dopoledne zpříjemní návštěva Mgr. Aleny Křivské,
učitelky a nynější kronikářky města Trutnova. Paní Křivská se
s námi podělí o své nejhezčí a nejzajímavější zážitky z dlouholeté
spolupráce se spisovateli a ilustrátory knih nejen pro děti a mládež.

ROSTU S KNIHOU
pondělí 11. 12. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky i tatínky na rodičovské dovolené s jejich
dětmi k příjemně strávenému dopoledni. Budou na ně u nás
v pobočce v Horním Starém Městě čekat pěkné knížky a stejně staří
kamarádi a zkrátí si tím čas čekání na Ježíška.

MAKRONKY MALÝ PRINC
středa 13. 12. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Beseda Radky Luňákové s ochutnávkou. Tradiční francouzské
recepty nejsou složité, ale vyžadují plnou pozornost a koncentraci,
to zaujalo Radku Luňákovou, která se pustila do pečení pravých
makronek. Nic, co se o nich říká, nelze podcenit. Skutečně je to
jedno z nejsložitějšího cukroví, co existuje. Sama si překládala
originální recepty a rady francouzských mistrů a její makronky
sklidily neskutečný úspěch. V Paříži následně absolvovala kurz
v cukrářské škole Le Foodist a zakončila jej certiﬁkátem o tom, že
skutečně dokáže připravit makronky takové, jaké mají být. Přijďte
si nejen poslechnout zajímavosti o historii a výrobě makronek, ale
i ochutnat a popřípadě zakoupit výborné makronky sobě i svým
blízkým.

DRÁČEK
čtvrtek 14. 12. ** 16:00 hodin ** oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře na předvánoční setkání, v jehož
průběhu budou děti vyrábět dáreček pro své nejbližší. Akce je
určena dětem od 6 do 12 let.

VÁNOČNÍ KVÍZ PRO DĚTI
Na Vánoce se všichni těšíme celý rok. Ale proč slavíme Vánoce a jak?
To zjistíte ve vánočním kvízu, který pro vás připravily pracovnice
knihovny na pobočce v Horním Starém Městě. Zájemci mohou
přijít v pracovní dny od 12:00 do 17:30 hodin během celého měsíce
prosince. Za správné odpovědi dostanou děti malou odměnu.

INFORMACE O PROVOZNÍ DOBĚ
Upozorňujeme naše návštěvníky, že knihovna má uzavřený provoz
od soboty 23. do úterý 26. prosince a od soboty 30. prosince
do pondělí 1. ledna 2018.
Všem našim čtenářům přejeme klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

JAZZINEC
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

PŘEDPLATNÉ FESTIVALU JAZZINEC 2018
Jubilejní dvacátý ročník je už za dveřmi. První koncert bude už
8. února a poté nás čeká pestrá hudební hostina až do konce
dubna. Již v tuto chvíli si ale můžete zakoupit permanentku na celý
festival včetně následných Autumn Parties. Informace o tom,
kde a jak předplatné zakoupit, se dozvíte na www.jazzinec.cz
anebo u PRM asistentky Zuzky na tel. čísle 739 049 555. Ke každé
dvojici permanentek dostanete dárek - luxusní nástěnný kalendář
Winners of Jazz World Photo.

3

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
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Majestátní Sněžku, nejvyšší horu Krkonoš i České republiky,
představuje výstava historických pohlednic ze sbírek dr. Jaroslava
Drtiny ze Dvora Králové nad Labem a Michala Harčára z Vysoké
nad Labem. Vystaveny jsou unikátní korespondenční lístky
s přítisky s motivem Sněžky z let 1873 - 1885 a velmi vzácné
nejstarší pohlednice Sněžky z let 1885 - 1895. Opomenuta nejsou
ani vyobrazení z tzv. zlaté éry pohlednic 1895 - 1910. Mezi nimi
vynikají zejména litograﬁcké pohlednice vydávané Oskarem
Keilem z dnešního polského Jagniątkówa. Vystaveny jsou také
pohlednice s náměty z budoucnosti Sněžky, s humornými motivy,
s vrcholem Sněžky, Pruskou boudou, Českou boudou a kaplí sv.
Vavřince, ale i s boudami v blízkém okolí Sněžky, tj. Obří boudou,
Slezským domem, Růžohorkami či boudou v Obřím dole.
Výstava potrvá do 14. 1.

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. 6. 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 prodloužena do 31. 12.

VÁNOCE V MUZEU
VÁNOČNÍ DÁRKY PRO ZIMNÍ RADOVÁNKY
Tradiční vánoční výstava v muzeu připomene kouzelnou
atmosféru oněch svátečních chvil na konci roku. Vystaveny budou
betlémy, vánoční ozdoby a zejména předměty spojené se zimními
radovánkami našich předků, tedy lyže, sáňky či brusle. Chybět
nebudou také dobové lyžařské oděvy a doplňky našich předků.
Výstava potrvá do 7. 1.

MAROKO: BRÁNA DO AFRIKY
Mgr. Tomáš Plecháč nás ve své přednášce seznámí se severoafrickým
Marokem, které je právem považováno za skvost arabské
kultury. Má fascinující památky, tržiště připomínající labyrinty
i divokou přírodu. Prostřednictvím fotograﬁí navštívíme všechna
čtyři královská města: Fés s proslulými koželužnami, město
impozantních bran Meknes, hektický Marrakéš a sídlo krále Rabat.
Z hor Vysokého Atlasu sestoupíme do pouště k největším písečným
dunám v zemi, nevynecháme kosmopolitní Casablancu s unikátní
mešitou Hassana II. a nejposvátnější marocké město Moulay Idris,
kam ještě před pár lety měli nemuslimové vstup zakázaný.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

TO BÝVALY NA TRUTNOVSKU ZIMY…
Historik PhDr. Ondřej Vašata připomene prostřednictvím starých
fotograﬁí zimy v Trutnově a jeho okolí v průběhu 20. století.
Opravdu platí, že sníh byl tenkrát bělejší a zimy krutější? Přijďte se
přesvědčit na projekci fotograﬁí, která se uskuteční ve čtvrtek 21.
12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PREZENTACE KNIHY VERŠŮ KARLA ŘEHÁKA
„NEŽ DOZNÍ“
Autorem poutavé knihy veršů „Než dozní“ je PaedDr. Karel
Řehák z Malých Svatoňovic, který čerpá náměty a motivy zejména
z Podkrkonoší. Součástí prezentace bude recitace veršů ze sbírky
v podání Mgr. Jaroslava Dvorského a PaedDr. Karla Řeháka.
Přítomni budou též autoři výtvarné části, jimiž jsou Mgr. Jaroslav
Dvorský a Radim Fryčka.
Prezentace básnické sbírky, vydané u příležitosti životního jubilea jejího
autora, se uskuteční v úterý 12. 12. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Již IX. ročník „Předvánočního odpoledne v muzeu“ proběhne
ve čtvrtek 14. 12. od 16:00 do 19:30 hodin. Těšit se můžete
na dětskou vánoční dílnu, kde si děti budou moci zhotovit vlastní
vánoční ozdobu a připomenou si i vánoční zvyky z Podkrkonoší.
Chybět nebude prezentace nového knižního vydání pověstí
z Policka a Broumovska od Antonína Krtičky-Polického (1879 1952), připraveného Michalem Burešem a oživeného komiksem
Dalibora Nesnídala i CD namluveným hercem a dabérem Karlem
Richterem. Uvidíte též divadelní představení Jak se vánočka
nechala pojistit proti připálení v podání žáků divadelního souboru
V posledním tažení Základní umělecké školy Trutnov. Vrcholem
odpoledne bude tradiční vánoční koncert. Vstup zdarma.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Ve dnech 23. - 26. 12. bude zavřeno, 27. - 30. 12.
otevřeno 9:30 - 15:00 hodin, 31. 12. zavřeno
Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je ﬁrma KASPER CZ s. r. o.

Původní záměr podpořil Městský úřad Trutnov. Rozšířil jeho přesah
za blízké hranice a přizval ke spolupráci kolegy ze Świdnice. Zrodil
se tak mikroprojekt, který byl spoluﬁnancován z prostředků EFRR
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Od počátku března do června se uskutečnilo jedenáct výletů
s dětmi, rodiči a přáteli. Fotografovalo se, skicovalo, kreslilo
a malovalo.
Součástí projektu je také výstava v naší galerii, na které budou
k vidění nejen fotograﬁe a práce z výletů s rodiči, přáteli
a polskými dětmi ze Świdnice, ale i další díla dětí z výtvarného
oboru inspirovaná hlubokým poznáním ještě dlouho poté, co se
žáci stali cestovateli, objeviteli a nakonec i tvůrci na tomto malém
kousku země, krajiny domova.
Soubor sedmi leporel obdrží jako poděkování na vernisáži všichni,
kteří se na jeho přípravě podíleli, mimo termín vernisáže si ho pak
mohou vyzvednout v kanceláři Základní umělecké školy Trutnov
a v Turistickém informačním centru.
Vernisáž proběhne ve středu 6. 12. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 20. 1.
Alena Rodrová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Další informace na www.zustrutnov.cz

HUDEBNÍ PODVEČER
úterý 12. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR

Komorní soubor PIACERE zve všechny své fanoušky a příznivce
operety, ﬁlmových melodií a muzikálu. Do sváteční nálady vás
uvedou známé melodie z operety Netopýr, My Fair Lady, z ﬁlmu
Rebelové, ale také vánoční koledy, které zazpívá komorní sbor Y.
Stránské. Program obohatí hosté: L. Endrychová - housle, M. Kraus
- klarinet, K. Jánová - klavír, M. Andrejčák - klavír.
Za organizaci umělecká vedoucí souboru Piacere Jana Hylská.

Krásná krajina a oblíbené turistické místo nadregionálního
významu Adršpašsko-teplické skály na snímcích trutnovského
fotografa si můžete prohlédnout ve výstavním prostoru Městského
úřadu Trutnov až do 12. 1.

SPOLEČNÝ KONCERT DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
ZUŠ TRUTNOV A ZUŠ NÁCHOD
čtvrtek 14. 12. ** Národní dům ** 18:00 hodin

KRAJINA DOMOVA A JEJÍ PŘÍBĚHY

Jako host vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad
Metují. Zazní žánry populární, ﬁlmové i klasické dechové hudby
a v neposlední řadě také vánočně laděné skladby.
Za organizaci umělecký vedoucí Dechového orchestru ZUŠ Trutnov
Václav Kárník.

Pod tímto názvem se skrývá celoroční projekt, na jehož koncepci
a provedení se podílelo neuvěřitelné množství lidí nadšených
prvotní myšlenkou.
Podpořili tak nezištně počáteční vizi učitelky výtvarného oboru
Základní umělecké školy Trutnov Zdislavy Holomíčkové o zrodu
několikadílné publikace - sedmi leporel mapujících zajímavá,
ale i „zapomenutá“ místa krajiny našeho regionu. Dílo by mělo
být určeno rodičům s dětmi, aby si vzali jednotlivý díl na výlet
po krajině, kde žijí, a společně tak poznávali a objevovali věci
a místa, která mnohdy nevšímavě míjeli. Přímý kontakt a společné
zážitky prohloubí vztah ke krajině, kterou pak přirozeně chrání.
K tomu, aby krajina ožila příběhy, posloužila nejen dosud
z německého do českého jazyka nepřeložená kronika Petra
Höglera z Babí, ale i další kroniky obecní, školní a vysídlenecké
a mnoho jiných zdrojů, zejména z trutnovského archivu či městské
knihovny, vyprávění pamětníků aj. Poté se vytipovaná místa
v krajině navštívila, vyhledaly se památky a vše se zdokumentovalo
tak, aby motivovalo k tvorbě děti, které svými obrázky ilustrovaly
celou publikaci.

Srdečně vás zvu na tyto koncerty, ale i další akce ZUŠ Trutnov, které
se uskuteční v prosinci.
Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ Trutnov
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ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY
INFORECEPCE UFFO
Telefon: 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz
Provozní doba: pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin
do 22. 12.
otevřeno jako obvykle
23. - 26. 12.
zavřeno
27. - 29. 12.
9:00 - 16:30 hodin
30. 12. - 1. 1.
zavřeno
od 2. 1.
otevřeno jako obvykle

VÝLEPOVÁ SLUŽBA
Plakáty spolu s objednávkou výlepu přijímá Inforecepce UFFO vždy
ve svých provozních hodinách, a to nejpozději do pracovního dne,
který předchází termínu výlepu.
Termíny výlepu v prosinci: pondělí 4., 11., 18. a středa 27. (výjimečně
- dle kapacity plakátovacích ploch - čtvrtek 7., 14. a 21.).
První termín výlepu v novém roce bude úterý 2. 1. 2018.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Otevřeno každé pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin.
Na přelomu roku bude půjčovna zavřena. Posledním provozním
dnem v tomto roce bude čtvrtek 21. 12., prvním provozním dnem
v novém roce bude čtvrtek 4. 1. 2018.
Půjčovna sídlí v Uffu - vstup bočním vchodem.

TANEČNÍ KURZY
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE
Taneční kurzy pod vedením manželů Poznarových se v Trutnově
konají již více než 10 let a našly si své příznivce. Kurzy rozlišujeme
podle toho, jak tanečně zdatným či pokročilým zájemcům jsou
určeny:
** kurz Z pro začátečníky - pro ty, kteří nikdy netancovali,
absolvovali taneční kurz pro mládež před řadou let, nebo mají
za sebou kurz pro začátečníky a myslí si, že opakování je matkou
moudrosti;
** kurz M pro mírně pokročilé - pro ty, kteří absolvovali taneční
kurz 1-2krát, nebo kurz pro mládež před několika lety / základy
společenských tanců ovládají, ale nemají je ještě příliš zažité;
** kurz S pro středně pokročilé - pro ty, kteří absolvovali taneční
kurz 2krát a vícekrát, nebo před nedávným časem taneční kurz pro
mládež / mají zažité základy společenských tanců;
** kurz P pro pokročilé a více pokročilé - pro ty, kteří absolvovali
taneční kurz 3krát a vícekrát, dobře zvládají nejen základní ﬁgury,
ale i více ﬁgur všech vyučovaných tanců, chtějí si rozšířit své
dovednosti o další taneční ﬁgury a také o nové tance.
Nejbližší kurzy, tentokrát kurzy M a S, se uskuteční v prvních
měsících roku 2018, a to v Národním domě vždy v pátek. Bude
to šest lekcí v těchto termínech: leden 12., 26., únor 2., 9., 16., 23.
a věneček 1. 3. Kurz M se bude konat v 18:00 - 20:00 hodin, kurz
S ve 20:30 - 22:30 hodin.
Máte-li zájem účastnit se jednoho z těchto dvou nabízených
kurzů, zašlete do 10. 12. svou přihlášku na: rygrova@uffo.cz.
Do přihlášky uveďte: svou e-mailovou adresu a telefon, jména
obou z tanečního páru. A především nezapomeňte napsat, o který
kurz máte zájem, zda o kurz M, nebo o kurz S.
Podle počtu přijatých přihlášek Vám oznámíme, zda se kurzy
uskuteční. Na základě toho pak budete mít v prosinci možnost
uhradit kurzovné 1.400 Kč za taneční pár.

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 mandal, obrázků, aranží, vánočních ozdob a svíček. Nebudou
chybět ani autorské šperky, oblečení a módní doplňky, vína,
medovina, koření, výrobky z rakytníku, džemy a sýry.
Budeme rádi, přijmete-li pozvání a využijete Adventní trhy pro
svoji inspiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která doplní
sváteční náladu vašeho domova.
Adventní trhy zpestří v pátek 15. 12. ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ.
Před Uffem zahraje od 15:00 hodin Městská dechová hudba
Krakonoška.
čtvrtek 14. - sobota 16. 12. ** UFFO ** otevřeno: 9:00 - 18:00
hodin ** bez vstupného

5

SIMONA GLEISSNEROVÁ:
GEOMETRIC IDENTIFIABLE FLYING OBJECTS
(GIFO IN UFFO)
Simona Tomášková Gleissnerová studovala v ateliéru keramiky
a porcelánu Pavla Jarkovského na Fakultě užitého umění
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pokračovala
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru keramiky
a porcelánu Pavla Knapka. Vždy si s chutí hrála s převáděním
papíru do keramiky a naopak. Na jedné ze zahraničních stáží,
v Marylandu v USA, objevila charakteristické zacházení s papírem,
paper engineering, podobné japonským origami. Metodou
skládání, ohýbání, kroucení, muchlání, vrásnění a plizování
papíru lze vytvořit neuvěřitelně rozličné tvary objektů a stínidel.
Pro stínidla autorka používá z logických důvodů nehořlavý papír.
Výsledné bílé tvary připomínají křehký a čistý porcelán, ale papír
dovoluje mnohonásobně zvětšit měřítko. Na výstavě lze vidět
nadrozměrné geometrické origami, objekty a skládané obrazy.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 16. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

HRÁTKY S PAPÍREM
Tvůrčí dílna pod vedením Simony Gleissnerové, autorky současné
výstavy v Galerii UFFO. Uskuteční se v prostorách výstavy a je
připravena pro dvě různé skupiny zájemců. Papír i pomůcky budou
připraveny, dílna potrvá asi dvě hodiny a počet zájemců je v každé
skupině omezen na deset (v první skupině deset párů, tj. dítě
a jeden z rodičů, ve druhé deset dospělých). Vytvořené ozdoby
i origami si jejich autoři odnesou s sebou.
Tvorba papírových ozdobiček (andílci a hvězdičky) - pro šikovné
děti a jejich šikovné mamky nebo taťky. Začátek ve 14:00 hodin.
Doporučený věk dítěte je 4 - 9 let.
Skládáme bílé vánoční origami - pro dospělé nebo starší děti.
Začátek v 17:00 hodin.
sobota 16. 12. ** Galerie UFFO ** vstupné 150 Kč ** vstupenka
platí pro dvojici dítě a rodič na první dílnu, na druhou dílnu pro
jednoho účastníka ** přihlášky účastníků přijímá Inforecepce
UFFO

GENTLEMEN SINGERS
Skvělý vokální mužský soubor, který se první adventní neděli 3. 12.
představí s krátkým půlhodinovým programem při akci VÁNOČNÍ
STROM 2017 na trutnovském Krakonošově náměstí.
Pokud si však chcete užít pohodovou atmosféru a vychutnat celé
hudební vystoupení tohoto souboru, přijměte pozvání na jeho
vánoční koncert pod názvem O NATA LUX, který je naším dárkem
pro vás u příležitosti začátku adventního času, a proto je vstupné
symbolické.
neděle 3. 12. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 100 Kč **
předprodej vstupenek od 30. 10.

MIKULÁŠOVINY
Mikulášská nadílka, kde nebude chybět Mikuláš, andělé, čerti,
ani zábavný muzikál Divadla Mazec ŽUPAN PEČE CUKROVÍ - děda
Župan a babička Květa slaví Vánoce ve vesničce v domečku hezky
po svém do chvíle, kdy přijedou vnučky Irenka a Matylda z velkého
města. Těšit se můžete na obřího mluvícího kapra a padající hvězdy.
Když uvidíte tento muzikál plný veselých zápletek a písniček, tak
se vám všechna přání vyplní…
pondělí 4. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč,
ke vstupence pro děti poukaz na dárek 30 Kč ** předprodej
vstupenek a poukazů od 6. 11. pouze v Inforecepci UFFO

BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Studna
Představení pro děti od 3 let. Vánoční psychologické drama
z cirkusového prostředí se zpěvy.
Husa v láhvi, mrkání na drát, přetahování o jelito, klouzání
do zatáčky, čepice přes uši a tisíce jiných atrakcí! (Lada 68, 72-73)
…náhle při nich stál anděl a řekl: „Nebojte se, neboť zvěstuji vám
radost velikou, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Luk. 2, 9-11)
Režie, scénář, výprava: Giuseppe Gasparo, Julia Gasparo. Hrají:
Giuseppe Gasparo, Julia Gasparo, Aloisius Salsa, Marcella
Stradivari, Mateas Bombardini.
neděle 17. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 100 Kč,
se slevovou kartou 80 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 11.

PATAGONIE
Cestopisný večer Václava Vágenknechta. Nekonečné pustiny,
okouzlující hory, namodralé ledovce, tyrkysová jezera i kolíbající
se tučňáci, to vše je Patagonie. V Argentině a v Chile navštívíme tři
národní parky - Los Glaciares, Torres del Paine a Tierra del Fuego.
V Ohňové zemi se podíváme do nejjižnějšího města na světě Ushuaiy a nakonec přidáme i hlavní argentinské město Buenos Aires.
pondělí 11. 12. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 6. 11.

TÁTA
Roman Pomajbo v zábavné one man show
Světově úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které
se každý najde, aneb „humorná zpověď novopečeného otce“.
Budete plakat smíchy i dojetím.
Být tátou je úžasné! Být dobrým tátou ale vyžaduje hodně odvahy,
odhodlání a zručnosti. A také správného chlapa, který se s vámi
rád podělí o vlastní zkušenosti a poradí vám, jak na to… Náš táta
má totiž skvělé nápady a tajné ﬁnty, jak prožít šťastné otcovství.
Vstup dětí do našeho života všechno změní.
Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout. Ženy se naopak na chvíli dostanou do hlavy mužům a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ještě děti nemáte, anebo vám už odrostly? Nevadí, určitě se v mnohých situacích
najdete i vy.
Večer plný dobré nálady a humoru zaručený!
Režie: Eduard Kudláč.
středa 6. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: přízemí 250 Kč,
balkon 220 Kč ** předprodej vstupenek od 30. 10.

foto:
Martin Fridner
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MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A KRKONOŠSKÉ
COLLEGIUM MUSICUM
Tradiční vánoční koncert komorního smyčcového souboru Musica
Antiqua Trutnov se ponese v duchu významných hudebních jubileí.
V letošním roce si připomínáme dvojité výročí jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Jana Václava Stamice (1717 1757), který výrazně ovlivnil vývoj evropského hudebního jazyka,
zvláště v oblasti orchestrální symfonie. Ve stejném roce, kdy se Stamic narodil, napsal Antonio Vivaldi Gloria, jednu z nejznámějších
duchovních skladeb. Za tímto účelem byl ke společnému provedení přizván smíšený pěvecký sbor Krkonošské Collegium Musicum
pod vedením sbormistra Víta Mišoně. V sólových částech skladby
se představí Anežka Mišoňová a Ludmila Pěnčíková.
Před 250 lety byla ve své německé verzi poprvé uvedena opera německého skladatele Christopha Willibalda Glucka Alceste, která se
stala přelomovým mezníkem ve vývoji klasické opery. Z této opery
uslyšíme předehru a árii v podání Kateřiny Killarové.
Významné životní jubileum letos slaví i trutnovský skladatel, aranžér a dlouholetý pedagog místní ZUŠ Josef Štrunc. Z jeho díla zazní
Česká mše C dur pro sbor a orchestr. V rámci programu se jako
sólisté dále představí Jaroslav Fejfar na kontrabas a Jitka Alexa,
klavíristka a pedagožka trutnovské ZUŠ.
čtvrtek 21. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 11.

H-KVINTET A MYBAND
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 Katschnera
Host: Emerich Drtina - trubka, Tereza a Petra Sauerovy - zpěv
Večerem provází Alena Rodrová.
pondělí 25. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 11.

KATEŘINA ŠEDÁ
Kateřina Šedá, narozena 12. 12. 1977 v Brně, je česká umělkyně,
jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Žije v Brně - Líšni.
Kateřina Šedá vystudovala Střední školu uměleckých řemesel
v Brně. V roce 2005 ukončila studia na Akademii výtvarných umění
v Praze v ateliéru profesora Vladimíra Kokolii. Roku 2005 obdržela
Cenu Jindřicha Chalupeckého za projekt Je to jedno.
Tato již ve světě uznávaná umělkyně se zaměřuje na sociálně
laděné happeningy a experimenty mající za cíl vyvést zúčastněné
ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Pomocí jejich
vlastní aktivity a díky novému využití všedních prostředků se
pokouší probudit trvalou změnu v jejich chování.
V roce 2011 poskytla Kateřině Šedé prostor pro samostatnou
výstavu londýnská galerie Tate Modern. Za publikaci Brnox
získala v roce 2017 cenu Magnesia Litera. V září stejného roku
i cenu Architekt roku 2017 udělovanou za „inovativní přístup
k architektuře v Česku a její popularizaci“.
Vernisáž se koná v úterý 19. 12. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Státního fondu kultury ČR.
20. 12. - 23. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 20. - 22. 12. 9:00 18:00 hodin, 23. - 26. 12. zavřeno, 27. - 29. 12. 9:00 - 16:30 hodin,
30. 12. - 1. 1. zavřeno, 2. - 23. 1. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin
** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2017
Mnozí z vás se už přesvědčili, že skvělým dárkem je poskytnout
zážitek - krásný, příjemný, kulturní, nevšední… A takovým zážitkem
může být divadelní představení, koncert, zábavný pořad…
Můžete využít poukazů v ceně 200 Kč, které zakoupíte kdykoliv
v průběhu roku v Inforecepci UFFO, darujete svým blízkým a oni
si už sami vyberou pořad v Uffu, který budou chtít navštívit,
a k zaplacení vstupenek využijí darované poukazy.
Nebo své blízké, svou rodinu, kamarády… obdarujete k Vánocům
vstupenkami zakoupenými už na konkrétní pořad, který vyberete
z VÁNOČNÍ NABÍDKY 2017. Ta zahrnuje pořady pořádané Uffem
v první části roku 2018.
Předprodej vstupenek na tyto pořady zajišťuje Inforecepce UFFO
a Turistické informační centrum od 20. 11. Vstupenky je možné
koupit na většinu pořadů také on-line na www.uffo.cz, kde
naleznete i další informace o pořadech.
4000 DNŮ
Drama napsané s anglickou lehkostí a humorem. Divadlo UNGELT,
Praha. Hrají: Hana Maciuchová, Petr Stach, Ondřej Novák.
sobota 6. 1. ** vstupné 390, 365, 340 Kč
ALL GENIUS ALL IDIOT
Čtyři mladí muži v absurdním aktu, který kombinuje akrobacii,
letecké kousky, tanec, fyzickou komedii a vzrušující zvukový
doprovod živé hudby. Svalbard Company - mezinárodní uskupení:
Španělsko, Anglie, Švédsko a Německo.
čtvrtek 11. 1. ** vstupné do 1. 1. 380, 355, 330 Kč, od 2. 1. 410, 385,
360 Kč
TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
Současná komedie s Michalem Dlouhým v hlavní roli. Činoherní
studio Bouře, Praha.
neděle 14. 1. ** vstupné 410, 385, 360 Kč
MILUJU TĚ, ALE…
Hudební revue o lásce. Divadlo Palace, Praha.
pondělí 22. 1. ** vstupné 410, 385, 360 Kč
KOČIČÍ HRA
Proslulá tragikomedie. Klicperovo divadlo Hradec Králové.
V hlavních rolích Pavla Tomicová a Zora Valchařová-Poulová.
pondělí 19. 2. ** vstupné 410, 385, 360 Kč

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Město Trutnov a UFFO už tradičně všechny zvou na Silvestrovský
ohňostroj, který se uskuteční na Krakonošově náměstí čtvrt hodiny
před půlnocí. V následujících několika posledních minutách roku pak
budeme mít chvilku času na to, abychom si připravili přípitek a společně odpočítali poslední vteřiny roku 2017. Samotnou půlnoc ohlásí
výstřel, který bude vypálen z děla Klubu vojenské historie Trutnov.
Jako obvykle bude také nezbytné provést některá organizační
a bezpečnostní opatření:
Prostor vyhrazený před radnicí až ke kašně by měl návštěvníkům
akce jasně napovědět, že se jedná o místo, kam nemají v zájmu
vlastní bezpečnosti přístup.
Pro veřejnost bude od 9:00 hodin uzavřen průchod podloubím
radnice, v tutéž dobu budou prostory radnice přístupné pouze pořadatelům akce.
Parkování aut na náměstí v místech k tomu určených zakázáno
nebude, všem majitelům aut však doporučujeme, aby ve vlastním
zájmu (a v zájmu svého auta) na Krakonošově náměstí od 20:00
hodin posledního dne roku neparkovali!
Od 23. hodiny 31. prosince do 2. hodiny 1. ledna bude na Krakonošovo náměstí zakázán vjezd vozidel.
A na závěr ještě jedno již dobře známé upozornění: Pokud si
na náměstí přinesete vlastní pyrotechniku, nechte, prosíme, její
odpálení až na dobu po skončení ohňostroje. Uškodilo by to vám
i všem ostatním při jeho sledování. A především dobře zvažte, kde
své rachejtle odpálíte. Předejdete tak riziku zranění dalších lidí
na náměstí, mezi kterými bývají vždy i malé děti.
Děkujeme za pochopení a srdečně vám přejeme, aby byl tento Silvestr krásným zakončením letošního roku a zároveň veselým začátkem úspěšného roku 2018!
neděle 31. 12. ** Krakonošovo náměstí ** 23:45 hodin ** bez vstupného

Z NABÍDKY POŘADŮ NA LEDEN 2018
7. 1.

MALÝ PÁN
Rodinné UFFOkousky: Divadlo b
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč
Předprodej vstupenek od 4. 12.

13. 1.

PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč
Předprodej vstupenek od 4. 12.

15. 1.

INDONÉSIE
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 12.

21. 1.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lampion, Kladno
Představení pro děti od 8 let
Vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč
Předprodej vstupenek od 6. 12.

28. 1.

AUCASSIN A NICOLETTA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 70 Kč, se slevovou kartou 56 Kč
Předprodej vstupenek od 6. 12.

29. 1.

CHORVATSKO A BOSNA TROCHU JINAK
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 12.

31. 1.

FRANTIŠEK NEDVĚD A KAPELA TIE BREAK
Folkový koncert
Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 290 Kč
Předprodej vstupenek od 16. 10.

DIVADLO SKLEP
Zábavný program VÝBĚR Z BESÍDEK
úterý 20. 2. ** vstupné 370 Kč do přízemí, 340 Kč na balkon
THE ARTIST (UMĚLEC)
Novocirkusové představení s pořádnou dávkou humoru. Účinkuje
Thomas Monckton (Nový Zéland).
středa 21. 2. ** vstupné do 31. 1. 380, 355, 330 Kč, od 1. 2. 410,
385, 360 Kč
PÍSKOMIL SE VRACÍ
Koncert na stání - baby punk pro děti
sobota 3. 3. ** vstupné 100 Kč
CHLAP NA ZABITÍ
Kultovní francouzská komedie s Miroslavem Vladykou a Filipem
Blažkem v hlavních rolích. Pantheon Production, Praha.
pondělí 19. 3. ** vstupné 410, 385, 360 Kč
MIG 21
Koncert na stání
sobota 21. 4. ** vstupné v předprodeji 310 Kč, v den koncertu
350 Kč
PAVEL DOBEŠ
a TOMÁŠ KOTRBA - doprovodný kytarista
Folkový koncert
úterý 24. 4. ** vstupné v předprodeji 170 Kč, v den koncertu 200 Kč
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KINO VESMÍR
nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pátek
2. sobota
3. neděle
16:30 hodin

PADDINGTON 2
Francouzsko-britská animovaná rodinná komedie. Medvídek Paddington
se šťastně usadil s rodinou Brownových. Začne pracovat, aby mohl tetě
Lucy koupit dárek k narozeninám. Dárek však někdo ukradne a začíná
dobrodružství.
Přístupno ** dabing ** 103 minut ** vstupné 110 Kč

1. pátek
19:00 hodin

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným
záznamem legendární show.
Přístupno ** titulky ** 135 minut ** vstupné 180 Kč

2. sobota
3. neděle
19:00 hodin

TÁTA JE DOMA 2
Americká komedie. Dusty a Brad se rozhodnou strávit letošní Vánoce
pohromadě jako jedna velká šťastná rodina. Promění se idylické svátky
ve válečnou vřavu?
Přístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

4. pondělí
5. úterý
19:00 hodin

7 ŽIVOTŮ
Americko-britsko-francouzský koprodukční akční sci-ﬁ thriller. Sedm
životů, sedm sester, jedna společná identita. Sedm sester tají svou
identitu před okolním světem. Dokud jedna nezmizí.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 110 Kč

6. středa
10:00 hodin

JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Kubula a Kuba Kubikula, Jak se
chtěl zajíček klouzat, Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, a další.
Pro nejmenší ** 66 minut ** vstupné 30 Kč

6. středa
19:00 hodin

MILADA
Český ﬁlm o dramatickém osudu Milady Horákové. Scénář je založen
na skutečných událostech.
Přístupno ** 130 minut ** vstupné 110 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

RODIN
Francouzské životopisné drama. V roce 1880 získává revoluční sochař
Auguste Rodin svou první státní zakázku. Následně potkává mladou
nadanou žačku Camille, která se stává jeho asistentkou, později i milenkou.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 90 Kč

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

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Česká rodinná vánoční komedie vypráví o třech dětech, které dostanou
tři kouzelná přání. Využijí kouzla správným způsobem?
Přístupno ** 106 minut ** vstupné 110 Kč

8. pátek
19:00 hodin

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Americké detektivní drama. Jedna z nejslavnějších detektivek Agathy
Christie všech dob.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

9. sobota
10. neděle
19:00 hodin

NÁDECH PRO LÁSKU
Britský romantický životopisný ﬁlm podle skutečného příběhu. Manželé
Robin a Diana jsou okouzlující mladý pár. Oba milují cestování a dobrodružství. Během pobytu v Keni Robin ochrne a prognózy lékařů
nejsou příliš optimistické.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 110 Kč

12. úterý
19:00 hodin

DOMA JE TADY
Česko-rakouské drama. Hannah žije s matkou, českou imigrantkou,
a malým bratrem v Innsbrucku. Hannah se začne vkrádat do vily osamělého Maxe, aby zkoumala chladný, sterilní svět cizího muže.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 75 minut ** vstupné 100 Kč

16. sobota
19:00 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2D)
Americké akční sci-ﬁ.
Přístupno ** dabing ** 150 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

17. neděle
15:30 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (3D)
Americké akční sci-ﬁ.
Přístupno ** dabing ** 150 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

18. pondělí
19:00 hodin

MÁMA Z BASY
Český dokument Veroniky Jonášové. „Pokud člověka nezmění dítě, tak
už ho nezmění nikdy nic.“ Andy, Petra a Bára. Tři osudy, které se spojily
ve věznici ve Světlé nad Sázavou.
Do 12 let nevhodné ** 79 minut ** vstupné 80 Kč

19. úterý
19:00 hodin

THOR: RAGNAROK
Americký akční dobrodružný ﬁlm.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 100 Kč

20. středa
10:00 hodin

POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířátek,
Divoké sny Maxipsa Fíka, a další.
Pro nejmenší ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

20. středa
19:00 hodin

PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války
na venkově.
Přístupno ** 111 minut ** vstupné 100 Kč

21. čtvrtek
19:00 hodin

NAVŽDY
Slovinské psychodrama. Mrazivý, silně autentický ﬁlm o nevyrovnaném
manželství slabošského a násilnického architekta Mareho a Tanji, ze vztahu
již apatické, přesto vnitřně silné ženy.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

22. pátek
16:30 hodin

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI (2D)
Americký dobrodružný rodinný ﬁlm. Čtveřice školáků objeví starou
videoherní konzoli se hrou Jumanji. Vzápětí se všichni ocitají v džungli,
v níž se hra odehrává. Doslova se stávají postavami, které si pro hru
zvolili. Toto není hra, kterou si můžete jen tak zahrát, musíte ji přežít.
Přístupno ** dabing ** 111 minut ** vstupné 130 Kč

22. pátek
23. sobota
19:00 hodin

ŠPINDL
Česká horská zimní komedie. Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží
sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít
odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství.
Přístupno ** 98 minut ** vstupné 120 Kč

23. sobota
16:30 hodin

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI (3D)
Americký dobrodružný rodinný ﬁlm.
Přístupno ** dabing ** 111 minut ** vstupné 150 Kč

25. pondělí
16:30 hodin

FERDINAND (2D)
Americká animovaná komedie. Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je
to roztomilé, leč trochu nešikovné stvoření, které ale neznalí lidé považují
za nebezpečné a zuřivé monstrum.
Přístupno ** dabing ** 99 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

25. pondělí
19:00 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2D)
Americké akční sci-ﬁ.
Přístupno ** dabing ** 150 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

26. úterý
16:30 hodin

FERDINAND (3D)
Americká animovaná komedie.
Přístupno ** dabing ** 99 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

26. úterý
19:00 hodin

ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza divácky nejúspěšnějšího českého ﬁlmu za rok 2016.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

27. středa
19:00 hodin

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Česká rodinná vánoční komedie.
Přístupno ** 106 minut ** vstupné 110 Kč

13. středa
19:00 hodin

NEPŘESADITELNÝ
Český dokument Igora Chauna. Kdo je ve skutečnosti svérázný novinář
Jiří X. Doležal? Jakou roli v jeho životě hraje časopis, do něhož píše
pětadvacet let?
Do 12 let nevhodné ** 82 minut ** vstupné 100 Kč

28. čtvrtek
19:00 hodin

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
Irsko-britské mysteriózní drama. Steven je úspěšný kardiochirurg, který žije
s krásnou ženou a dvěma dětmi zdánlivě pokojný život. Proč ale po práci
vyhledává společnost podivínského teenagera Martina?
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 90 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
Francouzské komediální drama. Listopad 1918. Do konce světové války
zbývá jen pár dní. Poručík Henri je přesto ochotný kvůli uznání a povýšení
jít přes mrtvoly a posílá svou jednotku do nesmyslného útoku.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 110 Kč

29. pátek
15:30 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2D)
Americké akční sci-ﬁ.
Přístupno ** dabing ** 150 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

29. pátek
19:00 hodin
30. sobota
16:30 hodin

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Americký muzikál inspirovaný životním příběhem obchodníka a baviče
P. T. Barnuma, zakladatele největšího pojízdného cirkusu v USA.
Přístupno ** titulky ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

30. sobota
19:00 hodin

ŠPINDL
Česká horská zimní komedie.
Přístupno ** 98 minut ** vstupné 120 Kč

15. pátek
15:30 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2D)
Americké akční sci-ﬁ. Legendární hrdinové galaxie prožívají strhující
dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující
události z minulosti.
Přístupno ** dabing ** 150 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

15. pátek
17. neděle
19:00 hodin

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Americká komedie. Nepeč a zapař! Amy, Carla a Kiki, matky na tahu…
tentokrát o Vánocích.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 110 Kč

16. sobota
16:30 hodin

MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Francouzsko-švýcarský animovaný ﬁlm. Cuketka není žádná padavka,
ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je
sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě setká.
Předﬁlm: VÁNOČNÍ SVATBA SNĚHULÁKA KARLA
Přístupno ** dabing ** 67 + 12 minut ** vstupné 120 Kč, děti 100 Kč
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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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

