ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V lednu 2018
úterý 2. 1.

POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
čtvrtek 4. 1.
JAN LUCEMBURSKÝ
Přednáška Mgr. Aleny Křivské
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
sobota 6. 1.
4000 DNŮ
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
neděle 7. 1.
MALÝ PÁN
Rodinné UFFOkousky: Divadlo b
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
pondělí 8. 1. LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI
Představení Divadla ALFA, Plzeň
pro SŠ a 8. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin
úterý 9. 1.
LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY
Přednáška astronoma Petra Horálka
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
čtvrtek 11. 1. PORAŽENÍ, ZTRACENÍ A ZAPOMENUTÍ?
Přednáška PhDr. Ondřeje Tikovského, Ph.D.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
čtvrtek 11. 1. ALL GENIUS ALL IDIOT
Delikatesy: Svalbard Company
Novocirkusové představení mezinárodního
uskupení
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
sobota 13. 1. PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
neděle 14. 1. TEĎ NE!
aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
Činoherní divadlo A:
Činoherní studio Bouře, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
pondělí 15. 1. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
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pondělí 15. 1. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Josef Štych: Ekologie nebo ochrana
přírody?
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 15. 1. INDONÉSIE
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
čtvrtek 18. 1. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
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
neděle 21. 1. NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lampion, Kladno
Představení pro děti od 7 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin
pondělí 22. 1. MILUJU TĚ, ALE…
Divadlo a hudba: Divadlo Palace, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
čtvrtek 25. 1. SOVĚTŠTÍ HOSPODÁŘŠTÍ PORADCI
V ČESKOSLOVENSKU V 50. LETECH
Přednáška prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
neděle 28. 1. AUCASSIN A NICOLETTA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin
pondělí 29. 1. BUBNY DO ŠKOL
úterý 30. 1.
Interaktivní představení pro žáky 1. stupně ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin
pondělí 29. 1. CHORVATSKO A BOSNA TROCHU JINAK
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
středa 31. 1. FRANTIŠEK NEDVĚD
A KAPELA TIE BREAK
Folkový koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

VÝSTAVY
do 4. 1.

do 7. 1.

do 12. 1.

do 20. 1.

do 21. 1.

do 23. 1.

do 31. 8.

3. 1. - 28. 2.

18. 1. - 23. 3.

19. 1. - 18. 3.

31. 1. - 13. 3.

1. 2. - 3. 3.

OLDA ŠLEGR: ATELIÉROVÉ HRÁTKY
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov
VÁNOCE V MUZEU
VÁNOČNÍ DÁRKY PRO ZIMNÍ RADOVÁNKY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
KRAJINA DOMOVA A JEJÍ PŘÍBĚHY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KATEŘINA ŠEDÁ: HANA A RADEK
SVATEBNÍ CESTA DO ČERNOBYLU
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
VLASTIMIL HRDLIČKA:
STŘÍPKY A JINÉ BRUTÁLNÍ ÚPRAVY 3
Výstava fotografií upravených do přání a pocitů
za pomocí PC Software
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Vernisáž 17. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa
pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
HORNICTVÍ MÉNĚ ZNÁMÉ
Vernisáž 18. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK
A MICHAL MACKŮ
Vernisáž 30. 1. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
BŘETISLAV MALÝ: SLALOM URPUTNÉ MALBY
Vernisáž 31. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

PŘIPRAVUJE SE
pondělí 26. 2. PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE:
GIPSY FIRE 2018
Pořadatel: VM ART production
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 390 Kč **
předprodej vstupenek od 1. 11.
neděle 15. 4. KRYŠTOF: JENOMPÍSNIČKYTOUR 2018
Pořadatel: ZL Production s.r.o.
UFFO ** 14:30 a 19:00 hodin ** vstupné 990,
890 a 790 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 12.
pouze v Inforecepci UFFO
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
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 prodloužena do 21. 1.

VÁNOCE V MUZEU
VÁNOČNÍ DÁRKY PRO ZIMNÍ RADOVÁNKY
Tradiční vánoční výstava v muzeu připomíná kouzelnou atmosféru
oblíbených svátků na konci roku. Vystaveny jsou betlémy, vánoční
ozdoby a zejména předměty spojené se zimními radovánkami našich předků, tedy lyže, sáňky či brusle. Nechybí ani dobové lyžařské
oděvy a doplňky.
Výstava potrvá do 7. 1.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná
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. 8.

JAN LUCEMBURSKÝ
Životní příběh českého krále Jana Lucemburského (1310 - 1346)
přiblíží kronikářka města Trutnova a badatelka Mgr. Alena Křivská. Pozornost bude věnovat mimo jiné problematickému vztahu
prvního Lucemburka na českém trůnu s jeho prvorozeným synem,
budoucím císařem a králem Karlem IV.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 4. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PORAŽENÍ, ZTRACENÍ A ZAPOMENUTÍ?
Historik a ředitel Parlamentní knihovny České republiky PhDr.
Ondřej Tikovský, Ph.D., představí osudy šlechtických účastníků českého stavovského povstání, kteří po bitvě na Bílé hoře roku 1620
se svými rodinami jako poražení a potrestaní ustoupili z hlavní dějinné scény, na niž vstoupily nové elity. Poodkryje spletité příběhy
jejich snah o návrat do ztracených společenských pozic a o získání
zabaveného majetku, který byl základem jejich postavení. Soubor
příkladů ze severovýchodních Čech včetně Trutnovska nabídne
barvitý vhled do doby, která hluboce poznamenala historický vývoj českých zemí nejen v politické rovině. Přednáška se uskuteční
ve čtvrtek 11. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

HORNICTVÍ MÉNĚ ZNÁMÉ

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Výstava představí vybraná důlní díla severovýchodních Čech na dokumentačních grafických listech vypracovaných trutnovským montánním badatelem a publicistou Václavem Jiráskem. Technické pastely s geologickými profily, mapami a chronologií zaniklých dolů
z oblasti Krkonoš a Podkrkonoší, a to zejména Jestřebích hor, připomenou odvětví lidské činnosti dnes již pozvolna upadající v zapomnění. Výkresy, které autor zpracoval v uplynulých 15 letech,
jsou obrazovým doplňkem jeho předchozích publikací a sborníků, napsaných především k připomenutí dějin cechu sv. Barbory,
patronky horníků. Vystaveny budou i trojrozměrné předměty ze
sbírky muzea jakožto němí svědci těžké práce horníků v Jestřebích horách a na Žacléřsku, tedy důlní lampy, přilby, dobývací nástroje, hornické sváteční i pracovní oděvy. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 18. 1. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 18. 3.

pondělí 15. 1. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM

SOVĚTŠTÍ HOSPODÁŘŠTÍ PORADCI
V ČESKOSLOVENSKU V 50. LETECH
Sovětští poradci sehráli ve všech zemích sovětského bloku mimořádnou úlohu v procesu jejich úzkého připoutávání k Sovětskému
svazu. V přednášce se bude renomovaný historik prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., věnovat především expertům hospodářským.
Objasní okolnosti jejich příchodu do Československa v roce 1951,
přiblíží způsob jejich práce, včetně výsledků, které mimořádně
ovlivnily hospodářský vývoj našeho tehdejšího státu. Kromě vyhodnocení působení této tzv. komplexní skupiny upozorní i na činnost hospodářských poradců přicházejících do Československa až
do poloviny 50. let v tzv. dalších vlnách a zamyslí se nad jejich postupným odchodem po roce 1956. Součástí přednášky budou též
zajímavosti ze života sovětských hospodářských poradců v naší
zemi i jejich interní hodnocení o zabezpečení zdejšího pobytu, přičemž půjde o poznatky nejen z československých, ale i z některých
někdejších sovětských archivů.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. od 17:00 hodin.
Vstup zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

Zveme všechny maminky i tatínky, aby se svými dětmi zavítali
do pobočky v Horním Starém Městě. Budou na ně čekat pěkné
knížky.

DRÁČEK
čtvrtek 18. 1. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně
na další setkání klubu Dráček. Akce je určena dětem od 6 do 12 let.

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.

KRAJINA DOMOVA A JEJÍ PŘÍBĚHY

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 rodinám s dětmi, aby si vzaly jednotlivý
díl na výlet po krajině, kde žijí, a společně tak poznávaly a objevovaly věci a místa, která mnohdy nevšímavě míjely. Přímý kontakt
a společné zážitky prohloubí vztah ke krajině, kterou pak přirozeně chrání. Původní záměr podpořilo město Trutnov.
Zrodil se tak mikroprojekt, který byl spolufinancován z prostředků

POVÍDÁLCI

EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Součástí projektu je

úterý 2. 1. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

také výstava v naší galerii, na které jsou k vidění nejen fotografie

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.

a práce z výletů s rodiči, přáteli a polskými dětmi ze Świdnice, ale

LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY
úterý 9. 1. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to
jen Mléčná dráha, kterou si mnozí dnes již ani neumí představit,
nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit. Dokonce existují i některé úkazy, které nejsou dodneška spolehlivě vysvětleny, neboť
se je podařilo spatřit až s rozvojem fotografické techniky v místech s tmavou oblohou. Tmavá obloha nabízí ten snový obraz,
který mnozí považují jen za smyšlenou romantickou představu. Co
je to fenomén „tmavé oblohy za městem“? Nejen to se dozvíte
na přednášce prokládané autentickými fotografiemi astronoma
Petra Horálka.
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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 obdrželi jako poděkování na vernisáži všichni, kteří se na jeho přípravě podíleli, poté si ho mohou vyzvednout
v kanceláři Základní umělecké školy Trutnov a v Turistickém informačním centru.
Výstava potrvá do 20. 1.

MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
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.

JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
Výstava o jedné z nejdůležitějších kulturních aktivit, která měla
své členy a příznivce i na Trutnovsku. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století fungovalo v Československu několik významných svobodomyslných nezávislých proudů (Charta 77,
Underground aj.). Důležité místo v širokém spektru kultury zaujímala Jazzová sekce. Její festivaly Pražské jazzové dny zásadním
způsobem ovlivnily hudební dění v tehdejší ČSSR. Sekce vydávala
časopis Bulletin Jazz, edice Jazzpetit, Situace a řadu dalších publikací.
A právě Jazzové sekci - její historii ohraničené daty 30. 10. 1971,
kdy proběhla ustavující konference, a 1. 1. 1988, kdy byl propuštěn
poslední z vězněných členů jejího výboru - je věnována tato putovní výstava. Obsahuje 21 panelů dokumentujících činnost Jazzové
sekce v období let 1971 - 1988. Uskutečněné i neuskutečněné festivaly, Pražské jazzové dny, časopis Bulletin Jazz, edice Jazzpetit,
Situace a řada dalších publikací, kulturní a společenský život kolem
této komunity i dokumentace přípravy a průběhu soudních procesů s vedením sekce, jejich ohlasy doma i v zahraničí, až po následnou soudní rehabilitaci v roce 1991.
Výstavou chceme promluvit k pamětníkům a připomenout jim tehdejší léta, kdy byli členy Jazzové sekce, ale i k současnosti a připomenout, že svoboda nebyla nikdy zadarmo. Ani v současnosti není
zadarmo a v budoucnosti také nebude zadarmo!
Výstava je unikátním dobovým svědectvím o práci a boji skupiny
svobodomyslných kulturymilovných lidí, aktivistů Jazzové sekce,
kteří byli státními orgány ČSSR vtlačeni do role kulturní opozice.
Výstava je tedy o boji za nezávislou kulturu s totalitní mocí tehdejší ČSSR. A současně slouží k podpoře svobody slova, uměleckého
projevu a demokracie v dnešní době.
Vernisáž proběhne ve středu 17. 1. od 17:00 hodin ve výstavním
prostoru Městského úřadu Trutnov, vystoupí MyBand a hosté Tomáš Křivánek a Ivan Prokop. Výstava potrvá do 23. 3.

BŘETISLAV MALÝ: SLALOM URPUTNÉ MALBY
Hlavní intencí malíře Břetislava Malého je zkoumání média tradiční
malby, respektive její rozklad na barvu a barvy, které současně s jejich dekonstrukcí syntetizuje ve svá sytá a intenzivní barevná pole.
Zkoumání barvy a také spojujících či rozdělujících prostor a meziprostor mezi nimi ho přirozeně vede k rozrušování tradičních
obdélných nebo čtvercových formátů, i když ani ty nezanedbává.
Zároveň svým malováním komplikuje dvojdimenzionální povrch
malby, aby neváhal ani nad její invazivní intervencí do prostoru.
Odtud jeho velké obrazové instalace: od stropu visící plátno, jak jej
Břetislav inscenoval na zámku v Mikulově v létě 2016, či rozvlněné
velké plátno z téhož roku opřené o zeď a vyztužené latěmi, jak jej
představil na výstavě v Blansku. Posun od zkoumání vzájemných
vazeb a konjunkcí barev do jejich inscenování pomocí stále ještě
pomalovaných pláten souvisí se zájmem o všechny komponenty
malby, tedy i o konstrukci její rubové odvrácené strany, neboť i ta
může mít svůj vliv na její smysl a povrch. Podstatné je rozpínání obrazu v prostoru tak, že samotný prostor se stává prostorem
malby, divák se tedy stává do jisté míry její součástí, její existencí.
Výstava je pak koncipována velmi pečlivě, respektive výstava může
být ve svém důsledku jedním obrazem.
Vernisáž proběhne ve středu 31. 1. od 17:00 hodin za přítomnosti
autora. Uvede ji její kurátor Martin Dostál, vystoupí kapela EKG
Blues. Výstava potrvá do 3. 3.
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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

LUBOŠ SOUKUP QUARTET FEAT. LIONEL LOUKE (USA)
čtvrtek 8. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO
Úvodní koncert ukáže to, čím je Jazzinec výjimečný - neustálým
spojováním českých muzikantů se světovou scénou. Letos však
nepůjde jen o doprovodnou kapelu našich instrumentalistů vedle
legendy, nyní jedna z největších autorit bude hrát hudbu českého
autora, který přiveze svůj vlastní mezinárodní projekt.
Jak se stane, že jeden z neoriginálnějších a nejžádanějších kytaristů
světa Lionel Loueke (Američan původem z afrického Beninu) vymění Harbie Hancocka, Stinga, Santanu nebo Chicka Coreu za mladíka
z Čech? A to jen na jediný večer na trutnovském Jazzinci? Zde je jejich
příběh: Mladý saxofonista a skladatel Luboš Soukup, výjimečný talent na české jazzové scéně, reprezentuje českou hudbu již několik let
v Dánsku, kde studoval, kde nyní žije a pracuje a kde též v letošním
roce obdržel prestižní ocenění „Objev roku“, udělované Dánskou
hudební společností (Dansk Musiker Forbund). Na Jazzinci jej známe
především z česko-polského kvinteta Inner Spaces (album Light Year
obdrželo cenu Anděl za jazzové album roku 2012), z progresivního
big-bandu Concept Art Orchestra (album The Prague Six obdrželo
cenu Anděl za jazzové album roku 2015), hlavně ale z kapely Points.
V Dánsku Soukup vystupuje (vedle kapely MAdHAs) především se svým
vlastním kvartetem, založeným v roce 2012, které spolu s ním aktuálně
tvoří německý pianista Christian Pabst, dánský bubeník Morten Hæsum a nový člen, dánský kontrabasista Morten Haxhlom. S vynikajícím
beninským kytaristou Lionelem Louekem se Soukup potkal na jazzové
dílně pro profesionální hudebníky ve Vallekilde a ve spolupráci pokračovali na turné Soukupova kvarteta v roce 2017, na němž Loueke vystupoval jako speciální host a které vyústilo ve spolupráci v dánském
studiu The Village při pořizování nahrávek pro album ZEMĚ.
Soukupovy skladby přinášejí ve spojení s prvotřídní hrou kapely
a živočišnou energií Lionela Louekeho výjimečný hudební zážitek.
Trutnov je poctěn, neboť to bude zřejmě jediný zimní koncert,
kvůli kterému Lionel Louke přiletí z USA.

projekt DÁLAVA
Moravská lidovka pohledem muzikantů
Julie Ulehly a Arama Bajakiana (USA)
středa 28. 2. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Další zvláštní příběh. Newyorský kytarista, který doprovázel Lou
Reeda, Dianu Krall, Johna Zorna nebo Seana Lennona, se pokouší objevovat krásu moravského folkloru - ale prostřednictvím své
dobře nabroušené a nespoutané kytary. Důvod? Jeho manželka
Julie Ulehla se vrací ke svým moravským kořenům a objevuje odkaz svého pradědečka - etnomuzikologa Vladimíra Ulehly. Hrají
hudbu, která má nesmírnou pokoru k čistotě moravských písní
s vědomím toho, že v roce 2018 se žije i hraje zcela jinak. Představte si, že v šílenství New Yorku najednou potkáte moravskou tichou
studánku. Spíše studnici krásné hudby.

KATEŘINA ŠEDÁ: HANA A RADEK
SVATEBNÍ CESTA DO ČERNOBYLU
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“.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 23. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK
A MICHAL MACKŮ

INDONÉSIE

Cestopisný večer Radky Tkáčikové. Autorka k připravenému pořadu uvádí: „Indonésie, země ostrovů… Zavedu vás na tři z nich.
Na Bali a jeho sopky, s nejvyšší z nich Gunung Agung, která projevuje zvýšenou činnost. Vodopády, rybáři a podmořský svět. Malá
kouzelná Penida s hinduistickými rituály a rozviklanými útesy.
Velká Sumatra a její obyvatelé, ohrožení orangutani v jejich přirozeném pralesním prostředí, gibboni a život v zelené, těžko proniknutelné džungli. Popílkem zaprášená města a nejvyšší sopka
Sumatry Mt. Kerinci vypínající se nad čajovými plantážemi. Život
na ostrovech, oceán, prales, mešity, kostely, hinduistické chrámy
i přetrvávající problém s likvidací pralesů kvůli palmě olejové.“
pondělí 15. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 11. 12.

CHORVATSKO A BOSNA TROCHU JINAK

Jarosław Sebastian Pastuszak je malíř, teolog, filosof, pedagog
a kurátor galerie současného umění Galeriezet. Jeho tvorba je založena na studiu malby, umění, historie, filosofie a teologie, teorie
barev, perspektivy a ikonografie. Svoje obrazy maluje soustředěně a systematicky. S rozmyslem volí formát, kombinuje techniku
malby, pracuje s barevným kontrastem i kladem linií ve snaze postihnout a vyjádřit proudění energie. V Pastuszakově pojetí světlo
symbolizuje a zosobňuje ducha, božskou oživující podstatu.
Významný český fotograf Michal Macků vždy stavěl své technicky
náročné, precizní a osudově temné fotografické obrazy na motivech nahého mužského těla. Těla potrhaná, poškrábaná, donekonečna zmnožená, průsvitná neslouží jako prvoplánové erotické
objekty, jejichž prostřednictvím už mnoho let vydává znepokojující
svědectví o lidské smrtelnosti, pomíjivosti, zaměnitelnosti.
Spojení těchto dvou autorů není náhodné, jsou to přátelé a průsečíky bychom našli v tvorbě i v myšlení.
Vernisáž se koná v úterý 30. 1. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
31. 1. - 13. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

5

Cestopisný večer Ctibora Košťála, který přibližuje svůj nový pořad
několika informacemi: „V roce 2017 vtiskla smysl cestě snaha dohledat v Chorvatsku starousedlíky, které jsem tam začal fotografovat v roce 1996, tedy rok po ukončení jugoslávského konfliktu.
Zavedu vás (díky stále užívanější autostrádě) do trochu opomíjeného vnitrozemí, a to nejen do míst známých z filmů indiánských
májovek. Nevynecháme atraktivní pobřeží Jadranského moře, poloostrov Pelješac, Dubrovník. U bosenské hranice navštívíme krasová jezera vzniklá zřícením stropů jeskyní s hloubkou až 350 metrů.
Poslední část cesty nás zavede do válkou stále poznamenané a nábožensky roztříštěné Bosny a Hercegoviny. Zastavíme se v historií
nabitých městech Počitelj a Mostar na řece Neretvě, u vodopádů
Kravica a v Medžugorje, kde se údajně počátkem devadesátých
let minulého století zjevila Panna Maria. Prašná cesta nás zavede
do tajemné, sporadicky osídlené náhorní plošiny, odkud to již není
daleko do druhého největšího bosenského města Banja Luky.“
pondělí 29. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 18. 12.

4000 DNŮ

PŘÍHODY FERDY MRAVENCE

Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha

Divadlo AHA

foto: Jan Malíř

Hra o nezbytnosti poslouchat sám sebe, a to i ve chvíli, kdy mám
pocit, že sám sebe neslyším. Matka, syn a jeho partner vzpomínají
na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si to však pamatuje jinak.
Do jaké míry utváří paměť naši osobnost…?
Možná by se mohlo kdekomu zdát, že tragikomedie pohrávající
si s tématem ztráty paměti a možnosti začít žít svůj život znovu
a jinak, bude sklouzávat k melodramatičnosti. Té se však dramatik P. Quilter vyhnul a ani v inscenaci nic takového k vidění není.
Režisér se vyhýbá sentimentu, snaží se na situace nahlížet co nejpraktičtěji, čímž se mu o to více daří navodit pocit jejich autentičnosti. Tři vyrovnané herecké výkony H. Maciuchové, P. Stacha a O.
Nováka – jeho procítěný důraz na repliku „vybavuje se mi jen to
hezké“ je pro mě vlastně klíčem k celému příběhu… Silný divadelní zážitek.
Jiří Landa (80 %)
Poměrně neotřelý konfrontační duel síly a slabin mateřské a partnerské lásky. Křehkou intimitu příběhu účinně podtrhuje výborná
partneřina všech tří hereckých protagonistů, z nichž mě nejvíce zaujal maximálně soustředěný a v každé vteřině autentický Ondřej
Novák. Ta pozvolná „inventura“ znovu nalézaných vzpomínek je
nenápadným, ale ve finále dostatečně katarzním otazníkem nad
cestou k nepromarnění našich životů.
Helena Grégrová (80 %)
Režie: Pavel Ondruch. Hrají: Hana Maciuchová, Petr Stach, Ondřej
Novák.
sobota 6. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej
vstupenek od 20. 11.

RODINNÉ UFFOKOUSKY
MALÝ PÁN
Divadlo b
Představení na motivy stejnojmenného filmu pro děti od 3 let. Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco schází, najdete
to po trmácení světem a bojích s obludami docela blízko. Vlastně
za rohem. VAROVÁNÍ: Kdyby se vám loutky zdály povědomé, asi
jste byli v kině… V nedávné době proběhla premiéra loutkového
celovečerního filmu Malý Pán, který můžete vidět v kinech.
Inspirací pro loutkovou divadelní pohádku byl jak stejnojmenný
film, jehož je Radek Beran režisérem, Kristina Beranová skriptkou
a loutkoherec René Krupanský loutku Malého pána vodí, tak kniha
Velká cesta Malého pána od autorů Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha.
Hrají: René Krupanský a Radek Beran.
Divadlo b děkuje za inspiraci F. A. Skálovi a M. Caisovi.
neděle 7. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se
slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 12.
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Představení pro děti od 3 let. Nechte se zavést do nejtajnějších
úkrytů v trávě, pod kameny i na břeh potoka, kde se odehrávají
napínavá dramata i humorné taškařice broučků, motýlů, housenek, červíčků a pavouků.
Důvtipná dramatizace Pavla Krause zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku a představuje dětem svět těch maličkých
hmyzích tvorečků, kteří naší pozornosti většinou unikají. Budete
okouzleni příhodami šikovného mravenčího chlapíka Ferdy, půvabné Berušky, velkohubého brouka Pytlíka a mnoha jejich dalších
hmyzích kumpánů.
Režie: Miroslav Pokorný. Hrají: Vratislav Hadraba, Radovan Klučka,
Zuzana Hadrabová, Kryštof Nohýnek, Jarmil Škvrna, Miloš Mazal.
sobota 13. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč,
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 12.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Divadlo Lampion
Představení pro děti od 7 let. Celosvětově známá dětská kniha poprvé v divadelní verzi!
Bastián, ustrašený kluk, objeví v zapadlém antikvariátu tajemnou
knihu. Zamčený na půdě školy hltá stránku po stránce vyprávění
o chlapci Átrejovi, který za pomoci šťastného draka Falka hledá lék
pro skomírající říši Fantázii a její vládkyni. Jaké je však Bastiánovo
překvapení, když zjistí, že Fantázii může pomoci právě a jedině on
sám! Bastián musí projít mnohými dobrodružstvími a postupně při
nich ztratit vše, co měl, aby mohl znovu nalézt sebe sama a vrátit
se domů…
Režie: Braňo Mazúch. Hrají: Kristina Sitková, Marie Štípková, Marie Švestková, Petra Tenorová, František Čachotský, Jiří Hajdyla, Jakub Hubert, Pavel Neškudla, Václav Rašilov, Jiří Šponar.
neděle 21. 1. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 120 Kč,
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 12.

AUCASSIN A NICOLETTA
Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 5 let. Loutková rytířská komedie na motivy
středověké francouzské legendy. Odehrává se ve středověké Francii. Mladý hrabě Aucassin se zamiluje do Nicoletty, o které nikdo
neví, jakého je původu, protože ji jako malé dítě koupili od pirátů. Aucassinův otec jejich lásce nepřeje, a tak se milenci rozhodnou utéct za moře. V daleké Tramtárii je Nicoletta opět unesena
a zdánlivě nenávratně ztracena. Velká láska však nezná překážky
a nakonec se jejich cesty opět sejdou.
Režie: Michaela Homolová. Hrají: Peter Varga a Martin Veliký.
neděle 28. 1. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 12.

ALL GENIUS ALL IDIOT

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

Delikatesy: Svalbard Company
foto: Jakub Jelen

4. 2.	CIRKUS UNIKUM
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Polárka
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč.
Předprodej vstupenek od 2. 1.
12. 2.	GUATEMALA, MEXIKO
Radko Chadima - cestopisný pořad
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 1.
15. 2.	ZEMĚ LHOSTEJNOST
Divadlo a hudba: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Vstupné 390, 365, 340 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 1.
18. 2.	O ZLATOVLÁSCE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Víti Marčíka
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč.
Předprodej vstupenek od 2. 1.
20. 2.	DIVADLO SKLEP
Zábavný pořad VÝBĚR Z BESÍDEK
Vstupné 370, 340 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 11.

Čtyři mladí muži v absurdním aktu, který kombinuje akrobacii, letecké kousky, tanec, fyzickou komedii a vzrušující zvukový doprovod živé hudby.
Hranice mezi genialitou a idiotstvím je velmi tenká. Ne nepodobná
konfliktu, jenž probíhá v nás samotných - neustálému boji mezi
instinktem a intelektem. Co je to, co z nás dělá génie? A co z nás
činí idioty?
Pobuřující, ulítlé, ale stejnou měrou i milé. Těmito i mnoha dalšími přívlastky představení doslova hýří. Podobně jako extrémní
akrobacií, kterou používá k vyjádření lidskosti v její co největší
animálnosti. Svalbardi doslova - v tom nejlepším smyslu - ohýbají
hranice nového cirkusu a za pomoci fyzické komedie a živé hudby míchají vskutku originální, opojný a nezapomenutelný koktejl.
Jako příměsi využívají čínskou tyč, závěsná lana, pozemní akrobacii
a to vše okořeňují strašidelně krásnou hudbou, kterou hrají přímo
na jevišti.
VÍTĚZ: Weekly Award - Nejlepší cirkus a fyzické divadlo, Adelaide
Fringe 2016.
Svalbard Company je mezinárodní uskupení: Španělsko, Anglie,
Švédsko a Německo.
čtvrtek 11. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné: 20. 11. - 1. 1. 380, 355,
330 Kč, od 2. 1. 410, 385, 360 Kč

8. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Již poosmé všechny srdečně zveme na reprezentační ples, který nabídne návštěvníkům večer plný tance, skvělé hudby a výborné zábavy. Věříme, že se tato akce opět stane vrcholem plesové sezóny
našeho města. Moderátorem večera je Leoš Mareš, dále se můžete
těšit na skvělou kapelu Boom!Band Jiřího Dvořáka s hostem Monikou Absolonovou.
sobota 10. 2. ** UFFO ** 20:00 - 02:00 hodin ** vstupné 480 Kč **
předprodej vstupenek od 9. 1.
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21. 2.	THE ARTIST (UMĚLEC)
Delikatesy: Thomas Monckton (Nový Zéland)
Novocirkusové představení
Vstupné: do 31. 1. 380, 355, 330 Kč, od 1. 2. 410, 385,
360 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 11.
22. 2.	JELEN A HOSTÉ
Koncert na stání
Vstupné: do 31. 1. 390 Kč, od 1. 2. 430 Kč.
Předprodej vstupenek od 11. 12.
26. 2.	V ALBÁNII NEJSOU LVI…
Vladimíra Paterová a Jindřich Buďa - cestopisný pořad
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 22. 1.
28. 2.	SHYLOCK
Činoherní divadlo B: Milan Kňažko v monodramatu
Divadla Na Jezerce, Praha
Vstupné 390, 365, 340 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 12.
1. 3.	VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO
Koncert
Vstupné 170 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 12.
3. 3.	PÍSKOMIL SE VRACÍ
Koncert pro děti na stání
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 11.
21. 4.	MIG 21
Koncert na stání
Vstupné do 20. 4. 310 Kč, v den koncertu 350 Kč.
Předprodej vstupenek od 20. 11.
24. 4.	PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA
Koncert
Vstupné do 23. 4. 170 Kč, v den koncertu 200 Kč.
Předprodej vstupenek od 20. 11.

leden 2018

KINO VESMÍR

18. čtvrtek
19:00 hodin

BORG/McENROE
Švédské biografické drama. Wimbledon, rok 1980. Svět se těší, až uvidí
tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul. Jen málokdo
zná drama v zákulisí.
Přístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 120 Kč

nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
2. úterý
3. středa
19:00 hodin

MANŽELKA A MANŽEL
Italská romantická komedie o manželském páru, který se po dlouhých
letech ocitne v krizi a zdá se, že rozvod je na spadnutí. Po nevydařeném
experimentu se manželé probudí v těle toho druhého. Pomůže jim tato
neobyčejná situace zachránit manželství?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

19. pátek
20. sobota
16:30 hodin

COCO (2D)
Americký animovaný film. Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu
muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol
Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou
neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné říši zesnulých.
Přístupno ** dabing ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

4. čtvrtek
19:00 hodin

120 BMP
Francouzské drama. Raná devadesátá léta minulého století. AIDS si
už deset let vybírá kruté oběti na životech, přesto aktivisté z pařížské
pobočky hnutí ACT UP bojují s nezájmem veřejnosti.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 90 Kč

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

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Česká komedie Filipa Renče dle knižní předlohy Haliny Pawlowské
o tom, že co se týče lásky, tak… i když je vám hrozně, i když jste
k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!
Do 12 let nevhodné ** 83 minut ** vstupné 130 Kč

5. pátek
6. sobota
16:30 hodin

ZTRACEN V DŽUNGLI
Americké dobrodružné drama podle skutečného příběhu, ve kterém
se dobrodružný výlet proměnil v boj o život za hranicemi lidských
možností.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 110 Kč

21. neděle
16:30 hodin

COCO (3D)
Americký animovaný film.
Přístupno ** dabing ** 105 minut ** vstupné 140 Kč

22. pondělí
19:00 hodin

KRKONOŠE
Film vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, pojednává o jejich
geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře, fauně, historických
i kulturních souvislostech.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

23. úterý
24. středa
19:00 hodin

MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Italské komediální drama. Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu
restaurace The Place, připraven vyslyšet a vyplnit přání návštěvníků. Co
budou schopni udělat, aby získali to, co chtějí?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

24. středa
10:00 hodin

TŘI LOUPEŽNÍCI
Pásmo pohádek pro nejmenší. Kubula a Kuba Kubikula, Tři loupežníci,
Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Šlo vejce na vandr.
Pro nejmenší ** 65 minut ** vstupné 30 Kč

5. pátek
6. sobota
19:00 hodin

7. neděle
16:30 hodin

KOLO ZÁZRAKŮ
Americký dramatický příběh vášně. Bývalá herečka Ginny je v manželství
nešťastná a zamiluje se do mladého plavčíka Mickeyho. Je zde však ještě
manželova dcera z prvního manželství Carolina, která se s Mickeym
potká.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 120 Kč
FERDINAND
Americká animovaná komedie. Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi
pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina
nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk.
Přístupno ** dabing ** 99 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

7. neděle
19:00 hodin

ZTRACEN V DŽUNGLI
Americké dobrodružné drama podle skutečného příběhu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 110 Kč

25. čtvrtek
19:00 hodin

8. pondělí
9. úterý
19:00 hodin

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
Čtvrtá část hororové série odhalí záhadnou minulost dnes vyhledávané
démonologičky Elise. Ta v mládí žila v malém městečku v Novém Mexiku,
avšak její domov byl i domovem temných sil. Nyní ji její nejnovější klient
přivede zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní děsivou
minulostí.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

S LÁSKOU VINCENT
ART film
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi byl natočen
kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Jedná se
o první film svého druhu na světě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 110 Kč

26. pátek
27. sobota
28. neděle
16:30 hodin

DUKÁTOVÁ SKÁLA
Česká pohádka. Hlavními hrdiny je parta dětí, která prožije prázdninové
dobrodružství v malé vesničce Lukov. Aby mohli pomoci svým
kamarádům v nouzi, začnou pátrat po hradním pokladu. Na své cestě
za pokladem zůstanou uvězněni Černou paní, strážkyní pokladu. Celá
vesnice však spojí své síly a nejen že děti najdou, ale nakonec z kletby
vysvobodí i hrad a jeho strážkyni.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

26. pátek
19:00 hodin

VŠECHNY PRACHY SVĚTA
Americký kriminální thriller. Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula
Gettyho III. a zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit Johnova
bohatého dědečka Jeana Paula Gettyho, aby zaplatil výkupné.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 132 minut ** vstupné 110 Kč

27. sobota
28. neděle
19:00 hodin

CIZINEC VE VLAKU
Americký akční thriller. Liam je obchodní cestující, jehož rutinní
záležitostí je ježdění do práce vlakem. Do jeho poklidné jízdy však
jednoho dne vstoupí neznámá cizinka, jež mu nabídne vidinu snadného
výdělku velké částky peněz.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

30. úterý
19:00 hodin

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA (2D)
Americké akční sci-fi. Ve finále série Labyrint vede Thomas svou
skupinu unikajících Placerů na jejich poslední a nejnebezpečnější misi.
Aby zachránili své přátele, musí se dostat do legendárního Posledního
města, které se může stát nejhroznějším bludištěm ze všech.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 130 Kč

31. středa
19:00 hodin

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA (3D)
Americké akční sci-fi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 150 Kč

10. středa
10:00 hodin

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Pásmo pohádek pro nejmenší. Jak Rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky,
Jak Rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč, Divoké sny Maxipsa
Fíka, a další.
Pro nejmenší ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

10. středa
19:00 hodin

KVARTETO
Česká komedie. Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina,
společně prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství.
Do 12 let nevhodné ** 93 minut ** vstupné 100 Kč

11. čtvrtek
19:00 hodin

MOTÖRHEAD: CLEAN YOUR CLOCK
Motörhead byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Takové bylo
i jejich poslední Clean Your Clock. Žádný další koncert už nikdy nebude,
protože Lemmy už není mezi námi.
Přístupno ** 120 minut ** vstupné 150 Kč

12. pátek
13. sobota
14. neděle
16:30 hodin

ČERTOVINY
Česká pohádka Zdeňka Trošky. Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti
Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa.
Přístupno ** 101 minut ** vstupné 130 Kč

12. pátek
13. sobota
19:00 hodin

VELKÁ HRA
Americké životopisné drama. Pravdivý příběh profesionální lyžařky,
která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku
nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších
pokerových hráčů, ale i prominentů mafie.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 110 Kč

14. neděle
19:00 hodin

ZMENŠOVÁNÍ
Americká sci-fi komedie. Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul
se to rozhodne risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní
dobrodružství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 120 Kč

16. úterý
19:00 hodin

ZTRACEN V DŽUNGLI
Americké dobrodružné drama podle skutečného příběhu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 110 Kč

17. středa
19:00 hodin

THELMA
Norské drama. Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu.
I přes urputnou snahu jejích rodičů kontrolovat každý její krok poprvé
zakouší nezávislost. Když se však zamiluje do krásné spolužačky Anji,
začnou se v jejím okolí dít nevysvětlitelné a děsivé věci.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 80 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)

