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neděle 4. 2. CIRKUS UNIKUM
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Polárka 
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin 

pondělí 5. 2. O PEJSKOVI A KOČIČCE
Představení Divadla DRAK Hradec Králové 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

pondělí 5. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: 
Ministři zahraničí 1948 - 1990
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

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

čtvrtek 8. 2. A MÁME REPUBLIKU
Přednáší PaedDr. Karel Řehák 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

8. 2. - 25. 4. JAZZINEC 2018
Mezinárodní hudební festival
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz

sobota 10. 2. 8. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Moderátorem večera je Leoš Mareš
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
UFFO ** 20:00 hodin ** VYPRODÁNO

pondělí 12. 2. ROSTU S KNIHOU
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 12. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PhDr. Petr Just, Ph.D.: Island pohledem 
politologa a amatérského cestovatele
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 12. 2. GUATEMALA, MEXIKO
Radko Chadima - cestopisný pořad
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

čtvrtek 15. 2. UDÁLOSTI V ÚNORU 1948 NA TRUTNOVSKU
Přednáší PhDr. Ondřej Vašata  
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 15. 2. ZEMĚ LHOSTEJNOST
Divadlo a hudba: 
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 18. 2. O ZLATOVLÁSCE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Víti Marčíka
Představení pro děti od 3 let 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 19. 2. LABYRINT SVĚTA
Představení Divadla Víti Marčíka pro SŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

pondělí 19. 2. KLAVÍRNÍ KONCERT 
Vystoupí žáci z klavírních tříd Jitky Alexy, 
Štěpánky Hrubecké, Víta Havlíčka, Tomáše 
Korbela a Lucie Viesnerové
Zazní skladby z klasické i soudobé hudby, např. 
L.v. Beethoven, J. S. Bach, F. Chopin, W. Gillock, 
R. Djawadi a další
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

pondělí 19. 2. KOČIČÍ HRA
Činoherní divadlo A: 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

úterý 20. 2. SMRTÍCÍ BYZNYS
Beseda a autorské čtení Hany Hindrákové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 20. 2. DIVADLO SKLEP
Zábavný pořad VÝBĚR Z BESÍDEK
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

středa 21. 2. THE ARTIST (UMĚLEC)
Delikatesy: Thomas Monckton (Nový Zéland)
Novocirkusové představení
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 22. 2. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 22. 2. HITLEROVI SPOJENCI
Přednáší Mgr. Petr Fuxa 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 22. 2. JELEN A HOSTÉ
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 20:00 hodin

neděle 25. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 16:00 hodin

pondělí 26. 2. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Cesta Anglií s Karlem Čapkem a Alanem Davisem 
- představení žáků ZUŠ A. M. Buxton Úpice 
a Jaroslava Dvorského
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ÚNORU 2018
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pondělí 26. 2. V ALBÁNII NEJSOU LVI…
Vladimíra Paterová a Jindřich Buďa - 
cestopisný pořad
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pondělí 26. 2. PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE: 
GIPSY FIRE 2018
Pořadatel: VM ART production
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

úterý 27. 2. POHÁDKA Z BUDÍKU
Představení Teátru pro 2. - 5. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

úterý 27. 2. ANDĚLÉ V MÉM SRDCI
Činoherní představení Gabriely Filippi s hostem 
Zdeňkem Zahradníkem za klavírního doprovodu
Více na: www.lecivedivadlo.cz
Pořadatel: Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 260 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 1. 
v TIC Trutnov

středa 28. 2. SHYLOCK
Činoherní divadlo B: Milan Kňažko v monodramatu 
Divadla Na Jezerce, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

 VÝSTAVY

do 28. 2. VLASTIMIL HRDLIČKA: STŘÍPKY A JINÉ BRUTÁLNÍ 
ÚPRAVY 3
Výstava fotografi í upravených do přání a pocitů 
za pomoci PC Software
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 18. 3. HORNICTVÍ MÉNĚ ZNÁMÉ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 23. 3. JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

do 31. 8. 1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ 
VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

31. 1. - 13. 3. JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK A MICHAL 
MACKŮ: INTERAKCE
Vernisáž 30. 1. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

1. 2. - 3. 3. BŘETISLAV MALÝ: SNAHY O LETY NA LYŽÍCH 
URPUTNÉ MALBY ZRCADLÍ OBRAZ
Vernisáž 31. 1. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

2. 2. - 25. 3. MILOŠ VOJÍŘ: FOTOGRAFIE
Výstava fotografi í zaměřená na akty 
Vernisáž 1. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 PŘIPRAVUJE SE

pátek 16. 11. BENJAMING´S CLAN
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
Koncert, který se měl původně konat 17. 3., 
je z technických důvodů zrušený. Zakoupené 
vstupenky vracejte nejpozději do 17. 3. pouze 
v Inforecepci UFFO. O začátku nového před-
prodeje vstupenek budeme včas informovat.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

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

BŘETISLAV MALÝ: SNAHY O LETY NA LYŽÍCH 
URPUTNÉ MALBY ZRCADLÍ OBRAZ

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 je 
Břetislav inscenoval na zámku v Mikulově v létě 2016, či rozvlněné 
velké plátno z téhož roku, opřené o zeď a vyztužené latěmi, jak 
je 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.

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, také 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.
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. 
Výstava ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov potrvá 
do 23. 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

čtvrtek 8. 2. ** 19:00 hodin ** UFFO

JAN SPÁLENÝ A ASPM - stále pořádný blues!
Pokud se dá mluvit o legendě v našich luzích a hájích, pak je to 
bezesporu Jan Spálený a jeho ASPM, sdružující výtečné jazzmany. 
Čeká vás plavba na prámu přes rozlité vody lidského života se 
všemi jeho radostmi i strastmi. Syrové písně s bluesovým feelingem 
a waitsovskou romantikou. Jan Spálený má i v 75 letech stále co 
říci. Možná i více než dříve. 

LUBOŠ SOUKUP Q. A LIONLE LOUEKE
Luboši Soukupovi udělila Dánská hudební společnost ocenění 
Objev roku. Je skutečně výjimečným hudebníkem a skladatelem, 
který moderní jazz snoubil s avantgardními postupy včetně free-
jazzu neobyčejně srozumitelně a umělecky přesvědčivě. Německý 
pianista Christian Pabst obdržel všechna možná národní hudební 
ocenění, neboť vedle jazzu se věnuje i vážné hudbě a world 
music. Dánský kontrabasista Morten Christian Haxholm Jensen 
vydává vlastní autorská alba a kodaňský bubeník Morten Haesum 
je znám z nejlepší bluesové kapely v zemi Mojo Workers. Ovšem 
jazzovou hvězdou, v tomto případě dokonce supernovou, je Lionel 
Loueke. Ten, který hrál s takovými veličinami jako Herbie Hancock, 
Carlos Santana, Dave Holland a Chris Potter. Mimořádná osobnost 
vyhledávaná těmi nejlepšími světovými hvězdami.

pátek 16. 2. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

JAMES HARRIES & PETR DVORSKÝ - stálice 
pokaždé jiná
Před patnácti lety stanul poprvé na Jazzinci a od té doby se sem 
vrací a o Trutnovu mluví jako o svém dalším domově. James 
Harries se od té doby stal všeobecně respektovanou osobností, 
skládá a nahrává hudbu k fi lmům, jeho písně hrají i rádia, on ale 
stále zůstává tím klukem, který má srdce na dlani a rád ho rozdá 
vnímavému publiku. A kromě hraní má vždy i excelentní historky 
ze života.

THE FLASH! aneb jazzoví punkeři z Krakova
Polský saxofonista Slawek Pezda je jazzincovým fanouškům znám 
z Mike Parker´s Trio Theory. Nepřehlédnutelná persona mladé 
jazzové scény v Krakově iniciovala v roce 2014 zrod vlastního tria 
se slibným názvem The Flash! Naplnil tak svoji představu o tom, 
jak má vypadat mix free-jazzu, grunge, punku a noise - tedy 
crossoverový styl, jenž by přilákal k poslechu i mladé, nejazzové 
publikum. Jejich hudba je řízná, nabitá jadernou energií, v níž ale 
nechybí výrazová rozmanitost, nadhled, vtip, sarkasmus. 

čtvrtek 22. 2. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

DAVID DORŮŽKA TRIO aneb tři jazzoví nebojsové
Kytarista David Dorůžka si vydobyl již evropské renomé. Jeho 
neposlední autorské album „Autumn Tales“ získalo cenu 
Anděl. Natočil jej právě v triu, které nyní zavítá na Jazzinec - 
s kontrabasistou Jiřím Slavíkem a bubeníkem Martinem Novákem. 
Jiří Slavík je v současné době skloňován snad ve všech pádech, 
zvláště poté, co vydal vlastní album „Mateřština“, a tento návrat 
k moravským kořenům je po římské, londýnské a hlavně pařížské 
anabázi vskutku velkolepý. Martin Novák získal zkušenosti u Jany 
Kirschner, Lenky Dusilové a je členem kapely Lanugo. Trio rozšířilo 
výrazový i žánrový rejstřík včetně bezmála jazz-rockových poloh. 

ČESKO-NORSKO-IZRAELSKÁ NOVÁ VLNA 
Mladý pianista Daniel Bulatkin je novou a slibnou tváří českého jazzu. 
Ve svých pouhých osmnácti letech získal prestižní ocenění Pianista 
roku. Je soukromým žákem uznávaných pianistů v ČR i zahraničí - 
od Omera Kleina, Briana Charetta či Jiřího Levíčka. S ostřílenou 
rytmickou sekcí norského basáka Pera Mathisena a izraelského 
bubeníka Utsiho Zimringa, jež tvrdila muziku třeba Ulfa Wakeniuse 
nebo Mika, vzniklo trio s autorským potenciálem na pomezí 
moderního mainstreamového jazzu a energického fusion.

středa 28. 2. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

JADERNÝ POWER-JAZZ Z CHICAGA
Kontrabasista Michael Parker se přidal k hojně koncertujícímu duu 
chicagských jazzobijců Chrise Wellera a Devina Drobky, aby vznikla 
improvizační úderka - Trio WELLER-PARKER-DROBKA. Saxofonista 
Weller kromě tenora a bassaxofonu obhospodařuje elektronické 
efekty. Patří sice k nejprogresivnějším hudebníkům na americké 
jazzové scéně, ale jeho služeb využívají i takové hvězdy středního 
jazzového proudu, jako třeba Kurt Elling, Patricia Barber a legendární 
Ramsey Lewis. Pokud se chcete nechat uzemnit skoro jaderným 
power-jazzem, Trio Weller-Parker-Drobka jsou těmi pravými!

DÁLAVA SRDCI BLÍZKÁ - MORAVA POHLEDEM Z AMERIKY
Americká zpěvačka s kořeny na Moravě Julie Úlehla s manželem, 
arménsko-americkým kytaristou Aramem Bajakianem, a s hudebníky 
z newyorské avantgardní scény okolo Johna Zorna natočili osobitou 
desku Dálava. Julie Úlehla je pravnučkou profesora Vladimíra Úlehly, 
světoznámého biologa, etnomuzikologa a zakladatele folklórního 
festivalu ve Strážnici. Moravské písně zpívá po svém, specifi ckou 
americkou češtinou, a instrumentální doprovod má blízko k jazzové 
improvizaci či blues. „Nechtěli jsme záměrně měnit známé melodie, 
jen jsme je předtím nikdy neslyšeli v živém provedení a chtěli 
jsme vyzkoušet, jak z nás v odlišném kulturním prostředí vyjdou. 
I kdybychom chtěli, nemohli jsme znít tradičně. Vložili jsme do nich 
sami sebe a dali jim tělo a zvuk.“ Její manžel, kytarista Aram 
Bajakian, jenž nasbíral zkušenosti hraním s Lou Reedem, Dianou 
Krall, Marcem Ribotem a Johnem Zornem, se do moravských písní 
noří s emocemi, jež na posluchače doslova stříkají…

PROGRAM NA DALŠÍ MĚSÍCE:
8. 3. Juraj Bartoš a Swing Sextet & Vít Beneš
14. 3.  Donny McCaslin - jazzový génius, který učaroval Davidu Bowiemu
24. 3. FESTIVALOVÉ FINÁLE:
 Volosi (PL)
 Harry Sokal Q. (AUS/CZ)
  Lars Danielsson Group-Liberetto - premiéra nového projektu 

kontrabasové legendy
29. 3. Jiří Moravčík
5. 4. Lukáš Oravec Q. & Aron Goldberg (USA)
13. 4. Park Jiha (South Korea) a Shalosh (Izrael)
25. 4. AMC Trio a Peter Lipa

Program je stále ještě doplňován a upravován!



4

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
středa 7. 2. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

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.

ROSTU S KNIHOU
pondělí 12. 2. ** 9:00 hodin ** pobočka HSM

Zveme všechny maminky i tatínky na rodičovské dovolené a jejich 

děti k příjemně strávenému dopoledni. Budou na ně u nás 

v pobočce v Horním Starém Městě čekat pěkné knížky i stejně staří 

kamarádi.

SMRTÍCÍ BYZNYS
úterý 20. 2. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Beseda a autorské čtení Hany Hindrákové. Populární autorka 

románů z afrického prostředí představí svou novou knihu Smrtící 

byznys, jejímž hlavním tématem jsou falešné léky.

Ellen dorazí do Ugandy, země plné bídy, aby na zdejší klinice 

pomáhala trpícím dětem. Iluze o léčbě ji brzy přejdou. Děti, které 

dostaly falešné léky na malárii, totiž umírají. Když se Ellen obrátí 

na tamní Organizaci pro boj s falešnými léky, udělá osudovou 

chybu. Nemohla tušit, že za výnosným kšeftem stojí někdo s hodně 

dlouhými prsty. Ona teď musí zachránit jak děti, tak sebe.

DRÁČEK
čtvrtek 22. 2. ** 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.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

NOVÉ HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA, 
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA

Nové dlouhodobé expozice, přibližující neotřelým způsobem 

poutavá regionální témata, byly slavnostně otevřeny v prosinci 

2017. Připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku 

i lidovou architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

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.

MILOŠ VOJÍŘ: FOTOGRAFIE
Známý fotograf Miloš Vojíř, který dlouhá léta žil a tvořil v Trutnově, 
oslavil v lednu letošního roku významné životní jubileum. Při této 
příležitosti připravilo muzeum výstavu z jeho fotografi cké tvorby 
zaměřené na akty. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 1. 2. od 17:00 hodin. Výstava 
potrvá do 25. 3.

HORNICTVÍ MÉNĚ ZNÁMÉ
Výstava představuje vybraná důlní díla severovýchodních Čech 
na dokumentaci vypracované trutnovským montánním badatelem 
a publicistou Václavem Jiráskem. Technické pastely s geologickými 
profi ly, mapami a chronologií zaniklých dolů z oblasti Krkonoš 
a Podkrkonoší 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 jsou i trojrozměrné 
předměty ze sbírky muzea jakožto němí svědkové práce horníků 
v Jestřebích horách, na Žacléřsku a Radvanicku, tedy důlní lampy, 
přilby, dobývací nástroje, hornické sváteční i pracovní oděvy. 
Výstava potrvá do 18. 3.

A MÁME REPUBLIKU
Přednášející PaedDr. Karel Řehák se bude věnovat problematice 
vzniku Československé republiky v roce 1918 v kontextu první 
světové války. Vystihne mezinárodní situaci těsně před touto 
válkou, popíše válečná střetnutí a akce našeho zahraničního 
odboje i legií do konce roku 1917. Poté přejde k událostem v roce 
1918 - závěrečné válečné operace, pokračující činnost zahraničního 
odboje i legií a narůstající aktivita odboje domácího. Akcent pak 
bude klást na rozhodující říjnové události. V závěru provede 
celkovou charakteristiku vzniklého státu, zdůrazní historický 
význam jeho vzniku a upozorní na stěžejní mezníky a faktory 
dalšího vývoje našich moderních dějin. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.

UDÁLOSTI V ÚNORU 1948 
NA TRUTNOVSKU

Letos je tomu již 70 let od událostí z února 1948, kdy veškerou 
moc v Československu převzala KSČ. Přednášející PhDr. Ondřej 
Vašata připomene, jak tzv. „Vítězný únor“ probíhal na Trutnovsku. 
Pozornost bude věnovat i činnosti tzv. Akčních výborů Národní 
fronty, a to nejen v Trutnově, ale i ve Vrchlabí, Janských Lázních 
či Dolní Branné. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.

HITLEROVI SPOJENCI
Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov se ve své přednášce 
bude věnovat Hitlerovým spojencům, kteří za druhé světové války 
pomáhali nacistům nejen hospodářsky, ale i vojensky v boji proti 
Velké Británii a Sovětskému svazu. Jednalo se o armády Slovenska, 
Itálie, Maďarska, Rumunska a Finska. Mezi těmito spojenci byly 
podstatné rozdíly v jejich angažovanosti. Zvláštní kapitolou byly 
dobrovolnické jednotky ze západní Evropy i z území bývalého 
SSSR, začleněné do zbraní SS. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.
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ZMĚNY V DIVADELNÍM PŘEDPLATNÉM
Zdá se, že rok 2018 bude rokem řady změn - tedy alespoň 
v divadelním předplatném ano. Dochází k posunu termínů 
a ke změně několika titulů, které v rámci předplatného uvidíte. 
Takto vypadá nabídka jednotlivých abonentních skupin v období 
leden - červen 2018:

 ČINOHERNÍ DIVADLO A
14. 1.  TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle (Činoherní 

studio Bouře)
19. 2. KOČIČÍ HRA (Klicperovo divadlo Hradec Králové)
27. 3.  PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY (Divadlo Palace) - ten-

to titul nahrazuje představení NÁPOJ LÁSKY, neboť se 
zkoušení této hry nepodařilo dokončit a uvést inscenaci 
na scénu (z důvodu dalšího pracovního vytížení některých 
herců)

10. 4. ODVOLÁNÍ (Divadlo v Řeznické, Praha) 
11. 5. IRSKÁ KLETBA (Komorní činohra, Praha)

 ČINOHERNÍ DIVADLO B
6. 1. 4000 DNŮ (Divadlo Ungelt, Praha)
28. 2. SHYLOCK (Divadlo Na Jezerce, Praha)
5. 4. KATI (Klicperovo divadlo Hradec Králové)
3. 5.  CHAPLIN (Městské divadlo Mladá Boleslav) 
 květen/červen ODDACÍ LIST (MDP - Divadlo Rokoko) - termín 
 tohoto představení se zatím z důvodu velkého pracovního
 vytížení herců nepodařilo sjednat na únor, březen, ani 
 na duben

 DIVADLO A HUDBA
22. 1. MILUJU TĚ, ALE… (Divadlo Palace)
15. 2.  ZEMĚ LHOSTEJNOST (Švandovo divadlo na Smíchově, 

Praha)
19. 3. CHLAP NA ZABITÍ (Pantheon Production, Praha)
19. 4. SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ (Studio Ypsilon, Praha)
15. 5.  STARCI NA CHMELU (Městské divadlo v Mostě) - tento 

muzikál nahradí původně nabízený titul ŠEDESÁTKY. In-
scenace Šedesátky je technicky tak náročná, že ji Městská 
divadla pražská můžou uvádět pouze na domovském je-
višti a nevyjíždějí s ní hostovat do jiných divadel.

 DELIKATESY
11. 1.  ALL GENIUS ALL IDIOT (Svalbard Company) - toto novo-

cirkusové představení nahradilo představení izraelského 
tanečního souboru Rabia, jehož hostování se nepodařilo 
sjednat termínově, ani fi nančně

21. 2. THE ARTIST - UMĚLEC (Thomas Monckton/Nový Zéland)
7. 3. FLOW (VerTeDance)
11. 4.  RESPIRE! (Cie Circoncentrique/Švýcarsko) - toto novo-

cirkusové představení uvádíme místo představení FILA-
MENT, neboť se změnily plány mladých performerů účin-
kujících v souboru a do ČR letos v jarních měsících z USA 
nepřiletí

Další podrobnosti k představením budou uvedeny na www.uffo.
cz a aktuální informace v Kulturní nabídce Radničních listů vždy 
v daném měsíci.

RODINNÉ UFFOKOUSKY
CIRKUS UNIKUM
Divadlo Polárka 
Představení pro děti od 5 let. Náš svalovec chce, abyste viděli, jak 
uzvedne nejtěžší činku na světě. Naše provazochodkyně chce, 
abyste viděli, jak přejde po nejtenčím laně na světě. Náš krotitel 
chce, abyste viděli, jak vycvičí nejdivočejší zvíře světa. A pak je 
tu Hugo, který chce, abyste ho neviděli! Mistr úniků z lan, uzlů 
i řetězů! Mistr zmizení!
ŽIVÉ LOUTKY, ŽIVÁ HUDBA, ŽIVÉ DIVADLO!
Autor a režie: Jiří Jelínek. Hrají: Vít Piskala, Kateřina Veselá, David 
Smečka j.h., Táňa Hlostová, Matěj Záhořík, Tomáš Sukup, Tereza 
Lexová, Monika Jelínková j.h. nebo Monika Němečková j.h., Jakub 
Špiřík, Adam Hlavatý, Jakub Marada, Radovan Kramář j.h.
neděle 4. 2. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč, se slevovou 
kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 1. 

O ZLATOVLÁSCE
Divadlo Víti Marčíka
Představení pro děti od 3 let. Bláznivě a epicky pojatý příběh 
o krásné Zlatovlásce kultovního jihočeského divadelníka. Marčíkova 
Zlatovláska zaujme svou hravostí a přímočarou komunikací 
s divákem. Získala mnoho tuzemských i zahraničních ocenění. Díky 
tomu se Jiřík s houpacím koníkem, magnetickou mouchou, drakem 
Fénixem a zlatovlasou pannou dostal z hosínského smetiště až 
do španělské Segovie nebo na Mallorcu.
Scénář a režie: Vítězslav Marčík. Účinkují: Vítězslav Marčík a koník 
Zdeněk. 
neděle 18. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se 
slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 1. 

V ALBÁNII NEJSOU LVI…
Autoři cestopisného pořadu Vladimíra Paterová a Jindřich Buďa 
ke svému pořadu uvádějí: „Hic sunt leones… zde jsou lvi.“ Tak 
staří Římané označovali v mapách neprozkoumaná území, bílá 
místa. Během našich jedenácti cest do Albánie jsme poznali mnoho 
takových bílých míst, která byla turisty zcela nedotčená. Na kolech 
i s baťohy na zádech jsme zdolali několik albánských pustých 
a divokých pohoří obývaných jen pastevci, míst neposkvrněných 
stopou turisty, odkázáni jen sami na sebe. Vystoupili jsme 
na nejvyšší vrchol Golem Korab, navštívili desítky horských vesnic, 
v nichž ještě stále platí zpočátku nepsané a stařešiny udržované 
starobylé zákony Kanunu Leka Dukagjina (náš Občanský zákoník) 
- ochrana a pohoštění hosta, pravidla krevní msty, pro nás 
nepochopitelné rodinné vztahy, dané slovo a jeho dodržení jako 
nejvyšší společenská hodnota…
„Albánie - země orlů, bílé místo na mapě Evropy, země kontrastů 
a živoucí minulosti, země s nádhernou přírodou, stojí před Tebou 
a provokuje svými nezodpovězenými otázkami, svou nejistou 
budoucností. Být, či nebýt, jet tam, nebo ne? Jestli se, milý 
poutníku, vydáš do opravdového dobrodružství, nebudeš litovat! 
Ale připrav se na překvapení, a to na každém kroku napříč Albánií. 
A nakonec se Ti bude horko těžko popisovat to vše, co jsi prožil, 
protože jen když tuto zemi uvidíš na vlastní oči, porozumíš, 
pokloníš se a zamiluješ se do ní!“
Albánie je poslední země v Evropě, kde lze zažít opravdové 
dobrodružství, nezištné pohostinství a přátelství. Pokud chceš, 
můžeš tam najít své vlastní kořeny, život našich předků. Překrásnou 
přírodu a nádherné lidi. Přes výše uvedená slova našeho přítele 
Vildy Dvořáka se pokusíme s vámi o naše nezapomenutelné 
zážitky podělit.
pondělí 26. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 22. 1.
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GUATEMALA, MEXIKO
Staré bývalé říše Olméků, Mayů i Aztéků - La Venta, Tikal i Palenque. 
Jedno z nejkrásnějších jezer světa - Atitlan, činné sopky a úchvatné 
vodopády, Orizaba a Popocatepetl. Pyramida Slunce a Měsíce 
v bájném Teotiahuacanu. Jezerní oblast Tenochtitlanu s nynějším 
Cuidad de Mexico - Zokalo a vyhlídková věž Latino Americana, 
antropologické muzeum - bůh Tlálok a nevykradená hrobka krále 
Pacala. A k tomu báječní lidé s jejich pestrým oblečením, zvyky 
a tradicemi.
To vše slovem, obrazem i zvukem připravil ve svém cestopisném 
pořadu Radko Chadima.
pondělí 12. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 8. 1.

JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK
A MICHAL MACKŮ: INTERAKCE

Jarosław Sebastian Pastuszak je malíř, teolog, fi losof, pedagog 
a kurátor galerie současného umění Galeriezet. Jeho tvorba je 
založena na studiu malby, umění, historie, fi losofi e a teologie, 
teorie barev, perspektivy a ikonografi e. 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 fotografi cké 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 fi nanční 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

DĚTSKÝ KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM
Je libo dětský karneval, na kterém se holky a kluci v maskách vyřádí, 
zazpívají si, zahrají si různé dětské hry, zasoutěží si, vyzkouší si 
svou šikovnost a užijí si moře další zábavy?
Pak je tu pro vás pravý a nefalšovaný Dětský karneval s Pavlem 
Novákem. Bude to fantastický zážitek pro celou rodinu. Budete 
na něj dlouho vzpomínat. A budete ho chtít znovu!
neděle 25. 2. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 22. 1.

PÍSKOMIL SE VRACÍ
Baby punk pro děti. Na poli rodinné zábavy není kapela nováčkem. 
Autoři písniček se od roku 2007 podíleli na repertoáru i živých 
koncertech projektu Kašpárek v rohlíku. V roce 2012 založili kapelu 
Pískomil se vrací a nahráli první album nazvané „A kdy už tam 
budem?“. Od té doby Pískomil brázdí pódia od Aše k Bohumínu 
a nevynechá ani Trutnov.
Koncert na stání.
sobota 3. 3. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** 
předprodej vstupenek od 20. 11.

JELEN A HOSTÉ
Sedmičlenná formace kolem frontmana Jindry Poláka, pro kterou 
je charakteristická pozitivní energie a nespoutaná radost z hudby, 
ve které se snaží klást důraz především na její akustické kořeny, 
sází tedy na tradiční nástroje a lidovost. I přesto však jejich písničky 
nepostrádají ani přímočarou chytlavost, což ukázal například 
úspěch hitu Tančíme spolu, který natočili společně s mladou 
písničkářkou Kateřinou Marií Tichou. Skladba se dočkala kladného 
přijetí od rádiových dramaturgů i posluchačů.
Debutový materiál kapely, jejíž hudební směr trochu připomíná 
zahraniční hvězdy Mumford & Sons či The Lumineers, vznikal 
s pomocí producenta Martina Ledviny a pánové na nahrávku 
umístili hity jako Nebe nad Prahou, Magdaléna, Světlo ve tmě.
Jelen spolupracoval také se skladatelem Janem P. Muchowem 
na hudbě k fi lmu Okresní přebor.
Z role nováčků se skupina rychle etablovala mezi stálice tuzemské 
hudební scény a napevno se zabydlela v line-upu předních 
domácích festivalů.
Koncert je na stání.
čtvrtek 22. 2. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
390 Kč, v den koncertu 450 Kč

VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO
Vladivojna La Chia je česká skladatelka, zpěvačka, textařka 
a výtvarnice. Vystudovala volnou a užitou grafi ku na SUŠ Ostrava 
a diplomovala v intermediálním ateliéru doc. Petra Lysáčka 
na Ostravské univerzitě. Celý život se věnuje malbě, kresbě, 
ilustraci a komiksu. Má za sebou řadu samostatných výstav.
Její cesta k hudbě byla velmi dobrodružná. S hudbou začala 
poměrně brzy, když v 9 letech založila se svým kamarádem kapelu, 
ve které zpívala a psala texty. Ve 14 letech už začala zpívat jako 
sólová zpěvačka v ostravských punkových kapelách. Známou 
se stala jako členka ostravské kapely Banana. Na koncertech 
má mnoho podob, a to občas žánrově značně proměnlivých. 
Od křehké sólové písničkářky až po dominantní alfa diktátorku 
v čele sloužící kapely. Pořád se ale moc neví, že se poměrně úspěšně 
etablovala i jako autorka fi lmové, televizní a divadelní hudby. 
V roce 2011 Vladivojnu oslovil režisér Jan Hřebejk, k jehož fi lmu 
Nevinnost složila hudbu, za kterou byla nominovaná na Českého 
lva a Ceny české fi lmové kritiky. K fi lmu vyšel i stejnojmenný 
soundtrack. Dne 15. 11. 2017 pokřtila nové album 8 hlav šílenství 
ke stejnojmennému fi lmu o ruské básnířce Anně Barkovové, 
která značnou část života strávila v Gulagu. Vydané album ovšem 
paradoxně není soundtrackem z fi lmu, ale jde o skladby z fi lmové 
hudby vycházející. Křest alba tak byl i svým způsobem premiérou 
nové koncertní prezentace její inovované doprovodné sestavy 
muzikantů označované jako 4Trio, se kterou Vladivojna přijede 
i za trutnovským publikem do Uffa. Součástí tohoto akustického 
čtyřtria jsou brilantní zkušený kytarista Aleš Bajger, výrazná 
violoncellistka Terezie Kovalová, která Vladivojnu doprovází 
od svých 16 let, charismatická chansonová zpěvačka Sylvie Bee 
a nově také bubeník Luboš Pavlík. Hrají dynamickou nadžánrovou 
hudbu, ve které se snoubí křehká intimita s temperamentem 
a místy až brutální divokostí. To vše za výhradního doprovodu 
akustických nástrojů. Kapela je za dobu své existence natolik 
dobrodružným celkem, že se velmi ráda a nečekaně pouští během 
koncertů do odvážných improvizací od opery, fada až po zběsilý 
punk. Občas Vladivojna pro zpestření vytáhne svého oblíbeného 
humra nebo trombonku, a to se pak dějí věci… 
čtvrtek 1. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 170 Kč ** 
předprodej vstupenek od 11. 12.
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ZEMĚ LHOSTEJNOST
Divadlo a hudba: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha

Konec disentu v Čechách aneb Krylova kocovina ze sametu! 
Představení vychází ze stejnojmenné knihy porevolučních esejů 
Karla Kryla. Je to představení s rytmickými voicebandy a třemi 
kytarami. Představení, ve kterém každý ze šesti herců je Karlem 
Krylem, překvapí rovněž nečekanou scénografi í. 
Režie: Dodo Gombár. Hrají: Klára Cibulková, Miroslav Hruška, Jan 
Holík, Týna Průchová, Andrea Buršová, Tomáš Červinek.
čtvrtek 15. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku DH, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej 
vstupenek od 8. 1.

THE ARTIST (UMĚLEC)
Delikatesy: Thomas Monckton (Nový Zéland)

Circo Aereo nám před časem představilo Thomase Moncktona 
z Nového Zélandu v představení THE PIANIST. Všichni, kdo 
ho v Uffu viděli, mohou potvrdit, že to bylo novocirkusové 
představení, kde Thomasova akrobacie, herectví a jeho vtipnost 
skvěle pobavily diváky všech věkových kategorií. A nejinak tomu 
bude i v představení THE ARTIST, kde se Thomas jako umělec ocitá 
uprostřed naprostého chaosu, jenž vede k závěru plnému barevné 
senzace. Vhodné také pro děti od 5 let.
Režie: Sanna Silvennoinen. Hraje: Thomas Monckton. 
středa 21. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné: 20. 11. - 31. 1. 380, 
355, 330 Kč, od 1. 2. 410, 385, 360 Kč 

SHYLOCK
Činoherní divadlo B: Divadlo Na Jezerce, Praha

Uvidíte strhující a nesmírně zábavnou hru s mimořádným 
hereckým výkonem Milana Kňažka, který za tuto roli obdržel Cenu 
Thálie 2016. Tato kanadská hra je namířena proti antisemitismu 
a přehnané politické korektnosti. Díky současnému dění u nás 
i ve světě je mimořádně aktuální (bohužel!) a bytostně se nás všech 
dotýká.
Režie: Radek Balaš. Hraje: Milan Kňažko.
středa 28. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** 
předprodej vstupenek od 11. 12.

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Činoherní divadlo A: Divadlo Palace Praha (Mithea s.r.o.)

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho „Bedtime Story“ ve slavné 
úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Pension pro svobodné pány 
byla dlouhá léta úspěšně uváděna v pražském Činoherním klubu. 
Komedie odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního 
řádu.
V našem pojetí se bude jednat o poctu klasické komedii, přioděnou 
do elegantního, bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. 
desetiletí 20. století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde 
bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Jaromíra Dulavu znáte především jako herce, tentokrát se však ujal 
režie této inscenace. Výprava: Miroslav Král. Pohybová spolupráce: 
Marek Zelinka. Hudba: Vladimír Strnad. Hrají: Patrik Děrgel, Marie 
Doležalová/Anna Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová 
a další.
úterý 27. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** 
předprodej vstupenek od 5. 2.

FLOW
Delikatesy: VerTeDance

Taneční představení za živého hudebního doprovodu Beaty 
Hlavenkové, o kterém říkají, že je to hodinový kurz základních 
technik štěstí pro čtyři tanečníky a jednu skladatelku.
Režie: Jiří Havelka. Tanečníci: Veronika Knytlová, Martina Hajdyla 
Lacová, Helena Arenbergerová, Jaro Ondruš.
středa 7. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné 380, 355, 330 Kč ** 
předprodej vstupenek od 29. 1.

ODCHÁZENÍ
Představení mimo předplatné: 

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek Úpice

ODCHÁZENÍ je poslední hrou Václava Havla. Je to jeho jediná 
hra napsaná po sametové revoluci. Havel v této hře, ostatně 
jako ve všech svých hrách, konstruuje „umělý a smutně zábavný 
divadelní svět“. Havel je u nás připomínán jako představitel 
tzv. absurdního divadla, ale jeho „absurdity“ jsou založeny 
na reálných životních principech. Odcházení je o zlomové situaci, 
kdy se mění zažité jistoty a před námi je neznámo, svět se hroutí 
- klasické drama konce nadějí, lásky, představ, hodnot, epochy, 
společenství, člověka… Podobný stav víceméně postihl každého 
z nás, byť možná v jiných souvislostech. Havlova tragikomedie je 
proto ironickou groteskou plnou (nepříliš vznešených) metafor. 
Odkazuje i na osobní zkušenost autora, s níž byla mnohokrát 
srovnávána. Kariéra končí, co přijde po ní? 
V režii Alexandra Gregara j.h. hrají: Zdeněk Vylíčil, Irena Vylíčilová, 
Jana Kadaníková, Pavlína Suková, Helena Melicharová, Jana 
Krejcarová, Vladimíra Machová/Lenka Šrejberová, Pavel Mlynář, 
Pavel Černý, Petr Kotlovský, Zdeněk Dietrich, Pavel Mach, Pavel 
Švorčík, Čeněk Mach, Marek Zvelebil, Petr Králík, Milan Menšík.
čtvrtek 8. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** 
předprodej vstupenek od 5. 2.

RESPIRE!
Delikatesy: Cie Circoncentrique (Švýcarsko)

Italsko-švýcarské duo, pro které je projev těla a technických 
dovedností esenciální záležitostí, společně vystupuje už od dob 
svých studií na Vysoké škole cirkusových umění v Bruselu. Nádech - 
výdech, otázka - odpověď, nahoru - dolů, dva póly, které však bez 
sebe nemohou existovat. Představení je inspirované vztahy mezi 
lidmi, skupinami, národy… Vzájemným vztahem mezi událostí 
a emocí a jejich vlivem na dýchání, neboť dýchání je jako jemné 
vlákno, které spojuje umělce s divákem. Úžasné experimentální 
pohybové divadlo, precizní cirkusové techniky, působivá akrobacie 
a svérázný humor. Obdivuhodná hra těla a světla.
středa 11. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné: 12. 2. - 11. 3. 380, 355, 

foto: Linda Průšová
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ÚNOR 2018

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

 

1. čtvrtek
16:30 hodin

MŮJ ŽIVOT CUKETKY 
Francouzsko-švýcarský animovaný fi lm. 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. 
Předfi lm: SVATBA SNĚHULÁKA KARLA  
Přístupno ** dabing ** 67 + 12 minut ** vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

1. čtvrtek
19:00 hodin

NEMILOVANÍ
Rusko-francouzsko-belgicko-německé drama. Žeňa a Boris procházejí 
bolestným rozvodem a jejich dvanáctiletý Aljoša je jim spíše přítěží. 
Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 127 minut ** vstupné 90 Kč

2. pátek
16:30 hodin

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI (3D)
Americký dobrodružný rodinný fi lm. Když čtveřice školáků objeví starou 
videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli, ocitají se 
všichni vzápětí v džungli a doslova se stávají postavami, které si pro hru 
zvolili. 
Přístupno ** dabing ** 111 minut ** vstupné 130 Kč

2. pátek
19:00 hodin

CUKRÁŘ
Izraelsko-německé drama. Po smrti milence se německý cukrář Thomas 
vydává do Izraele - rodné země Orana, muže, jehož miloval. Začne zde 
pracovat v kavárně, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

3. sobota  
16:30 hodin

COCO (2D)
Americký animovaný fi lm. 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

3. sobota  
19:00 hodin

PREZIDENT BLANÍK
Český fi lm navazující na úspěšný seriál se odehrává na pozadí skutečných 
událostí druhé přímé volby prezidenta ČR. Vystupuje v něm celá řada 
aktérů českého politického a společenského života.
Do 15 let nepřístupno ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

4. neděle   
16:30 hodin

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

4. neděle   
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 

5. pondělí
6. úterý
19:00 hodin

NA KONCI SVĚTA
Britské romantické drama. Johny pracuje na farmě svých rodičů, po ve-
čerech ubíjí frustraci destruktivní konzumací alkoholu a příležitostným 
sexem. Osudový vztah potkává v sezoně jehňat, kdy přichází na farmu 
rumunský charismatický pomocník.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 80 Kč

7. středa
8. čtvrtek
19:00 hodin
  

ODNIKUD
Německo-francouzské drama. Život Katji se otřese v základech, když při 
bombovém útoku přichází o syna a manžela. Rodina a přátelé se jí snaží 
být v těžkých chvílích oporou, Katja ovšem nemůže jít dál s vědomím, že 
vrazi její rodiny chodí beztrestně po svobodě.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 106 minut ** vstupné 80 Kč

9. pátek
10. sobota
16:30 hodin 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU (2D)
Ruský animovaný fi lm. Poté, co Gerda porazila Sněhovou královnu 
a osvobodila svého bratra Kaye, má před sebou další úkol - nalézt rodiče 
unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase dohromady. 
Přístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 125 Kč, děti 100 Kč

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

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anastasia 
Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svědky 
řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. 
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 140 Kč

11. neděle
16:30 hodin 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU (3D)
Ruský animovaný fi lm.
Přístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 140 Kč, děti 120 Kč

13. úterý
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

14. středa
10:00 hodin

VĚNEČEK POHÁDEK 2
Pásmo českých pohádek pro nejmenší.
Pro nejmenší ** 72 minut ** vstupné 30 Kč 

14. středa
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 110 Kč

15. čtvrtek
19:00 hodin

PAULA                                                                                              ART fi lm
Francouzský fi lm. Třicátnici Paulu po deseti letech opustil přítel. 
Rozhořčená žena, odmítající přijmout roli pasivní oběti, se náhle ocitá 
na ulici. Její cesta Paříží za znovunalezením nezávislosti a klidu, plná 
bizarních setkání, právě začíná. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

16. pátek
17. sobota
16:30 hodin 

BLACK PANTHER (2D)
Americké akční drama od studia Marvel je dobrodružstvím válečníka 
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů, aby 
se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný 
dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera 
podrobeny těžké zkoušce.
Přístupno ** dabing ** 132 minut ** vstupné 120 Kč

16. pátek
17. sobota
19:00 hodin 

TVÁŘ VODY
Americké fantasy drama se odehrává za studené války v utajované 
americké vládní laboratoři, kde pracuje Elisa. Elisa je němá, což pro ni 
ve velké míře znamená izolaci od okolního světa. Její život se změní 
jednou provždy, když společně s kolegyní Zeldou objeví přísně tajný 
experiment. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 120 Kč

18. neděle
16:30 hodin 

BLACK PANTHER (3D)
Americké akční drama.
Přístupno ** dabing ** 132 minut ** vstupné 140 Kč

18. neděle
19:00 hodin 

HAPPY END
Francouzský fi lm. Malá Eve se odstěhuje za otcem do rozlehlého 
rodinného sídla v Calais. Jeho neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou 
zahleděni do nevěr, komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. Snadno tak 
přehlédnou, že nový přírůstek také skrývá jedno temné tajemství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 80 Kč

19. pondělí
20. úterý
19:00 hodin

PREZIDENT BLANÍK
Český fi lm.
Do 15 let nepřístupno ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

21. středa
19:00 hodin

NIT Z PŘÍZRAKŮ                                         
Americké drama vypráví příběh muže posedlého zničující dokonalostí. 
Muže natolik soustředěného na každičký detail, že mu uniká vše 
podstatné. Muže, kterého zničila láska. Nebo zachránila. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 110 Kč

22. čtvrtek
19:00 hodin

VNITŘNÍ SLUNCE                                                                             ART fi lm
Francouzské drama. Rozvedená umělkyně Isabelle hledá životní lásku. 
Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše opakem jejího ideálu. 
Děj neprezentuje plynulý příběh, ale odhaluje pouze ty nejvýmluvnější 
pasáže z Isabellina života, které dohromady skládají osobnost neroz-
hodné, neurotické, ale přesto stále neodolatelně šarmantní ženy.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

23. pátek
24. sobota
25. neděle
16:30 hodin

PRAČLOVĚK                                                           
Francouzsko-britská animovaná komedie vypráví příběh z doby, kdy 
po naší zemi kráčela prehistorická zvířata. Hlavním hrdinou je neohro-
žený jeskynní muž Dug, který se se svým nejlepším čtyřnohým přítelem 
Čenichem snaží uchránit svůj domov a kmen před velkou hrozbou. 
Na jejich území totiž přichází pokrokoví lidé z doby bronzové v čele 
s lordem Bafoněm.
Přístupno ** dabing ** vstupné 125 Kč, děti 100 Kč

23. pátek
24. sobota 
19:00 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
České milostné drama. Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost. 
Josef svou ženu sice miluje, ale má také slabost pro krásné ženy. Miluška 
jako bývalá tělocvikářka svého manžela i dceru neúnavně zahrnuje 
neutuchající péčí a terorem zdravého životního stylu. Jejich manželství 
a Josefovo nakladatelství se pomalu řítí do záhuby.
Do 12 let nevhodné ** 92 minut ** vstupné 130 Kč

25. neděle
19:00 hodin

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Americké životopisné drama líčí příběh novinářů deníků The 
Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu 
označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády 
během války ve Vietnamu. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

27. úterý
19:00 hodin

VNITŘNÍ SLUNCE                                                                             ART fi lm
Francouzské drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč 

28. středa
19:00 hodin

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Americké životopisné drama.
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
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