ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LEDNU 2019
středa 2. 1.

čtvrtek 3. 1.

neděle 6. 1.

pondělí 7. 1.

čtvrtek 10. 1.

pátek 11. 1.

pátek 11. 1.

sobota 12. 1.

neděle 13. 1.

pondělí 14. 1.

pondělí 14. 1.

POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
REFORMACE A REKATOLIZACE
VE SLEZSKU A KLADSKU V 16. - 18. STOLETÍ
Prezentace publikace spojená s přednáškou
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
SMRT A DÍVKA
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt
Strhující psychologický thriller
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
ROMEO A JULIE
Divadelní představení Divadla AHA pro 8. - 9. třídy ZŠ a SŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00
TRUTNOV V ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
Představení Divadla Járy Cimrmana
Pořadatel: UFFO
Národní dům ** 19:00 ** VYPRODÁNO
2. PLES ZUŠ TRUTNOV NA TÉMA „DÉMANTY ZIMY“
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
UFFO ** 20:00 ** předprodej vstupenek od 26. 11. v Inforecepci
UFFO ** vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Výtvarná dílna pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
UFFO - zkušebna ** 14:00
VLK A HLAD
Rodinné UFFOkousky: Jakub Folvarčný
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00
SPORTOVNÍ POHÁDKA
Představení Dáši Heiland Trávníkové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00

pondělí 14. 1.

pondělí 14. 1.

čtvrtek 17. 1.

čtvrtek 17. 1.

sobota 19. 1.

neděle 20. 1.

pondělí 21. 1.

úterý 22. 1.

středa 23. 1.

čtvrtek 24. 1.

čtvrtek 24. 1.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Pavla Bičíková: Český ráj
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30
SICÍLIE A LIPARSKÉ OSTROVY
Cestopisný večer Pavly Bičíkové
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
ROLE MENŠÍHO TÁBORA V HUSITSKÉ REVOLUCI
Přednáška prof. PhDr. Vladimíra Wolfa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
KAMELOT
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE
K poslechu a tanci hraje skupina GENY
Pořadatel: Římskokatolická farnost arciděkanství Trutnov
Národní dům ** 20:00 ** předprodej vstupenek od 1. 12. na farním
úřadě ve Školní ulici čp. 155
MOMO
Rodinné UFFOkousky: Studio DAMÚZA
Představení pro děti od 6 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00
ÁZERBÁJDŽÁN
ZEMĚ, KAM CESTOVKY NEJEZDÍ
Cestopisný večer Vladimíry Paterové a Jindřicha Budi
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
POTRAVINOVÉ PŘÍSADY A LIDSKÉ ZDRAVÍ
Přednáška RNDr. Anny Poláškové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00
SMOLÍKOVI
A JEJICH PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo a hudba: Studio DVA divadlo
Komedie s písničkami na motivy animovaného seriálu
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:30 ** VYPRODÁNO
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00
RUDOLF TOMAŠTÍK
LEGIONÁŘ, HORÁK, HRANIČÁŘ, ODBOJÁŘ
Prezentace knihy s přednáškou o obraně Trutnovska r. 1938
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

čtvrtek 24. 1.

neděle 27. 1.

pondělí 28. 1.

pondělí 28. 1.

úterý 29. 1.

čtvrtek 31. 1.

AGENT tzv. SPOLEČENSKÝ
Činoherní divadlo B: Testis, z. s., v koprodukci se Švandovým
divadlem na Smíchově a Uffem Trutnov
Silný komorní příběh
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
PUZZLE
Rodinné UFFOkousky: Dansema Dance Theater (Litva)
Pohybové představení pro děti od 0 do 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 16:00
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Guvernéři a generální ředitelé
centrální banky
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30
CONTEMPORARY?
Delikatesy: Agnė Ramanauskaitė-Dahm, Mantas Stabačinskas,
Paulius Tamolė (Litva)
Taneční představení
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
VÝCHODNÍ INDONÉSIE
Cestopisný večer Radky Tkáčikové
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
VÁLKA O BAVORSKÉ DĚDICTVÍ
ANEB BRAMBOROVÁ VÁLKA (1778 - 1779)
Přednáška Mgr. Petra Fuxy
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

VÝSTAVY
do 8. 1.

do 10. 1.

do 16. 1.

do 20. 1.

STUDENTSKÁ VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička (Jiráskovo náměstí 325) ** otevřeno každý
vyučovací den 8:00 - 16:00
KERAMIKA V ČESKO-POLSKÉ FOTOGRAFII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
PETR ČAPEK: MOJE KRAJINA
Výstava velkoformátových fotografií
Pořadatel: Trutnovský fotoklub KDÚ
Mates - jídelna zdravé výživy (Svatojanské nám. 47) ** otevřeno
pondělí - pátek 7:30 - 16:00
MÍLA BENDOVÁ: POHLEDY DO SVĚTA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 22. 1.

do 27. 1.

do 27. 1.

do 16. 2.

2. 1. - 28. 2.

17. 1. - 10. 3.

30. 1. - 5. 3.

MARTIN BÖHM: STUDNA
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
VÁNOCE S JOSEFEM LADOU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
TRUTNOVSKO 1918 - 1938
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci s
Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav,
Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klubem osádky pěchotního
srubu T-S 63 z Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A
JEJICH PŘÁTEL
TAJUPLNÝ DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ SVĚT
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
FOTOKLUB KDÚ: FOTOLÉTO 2017
Výstava černobílých fotografií na téma linie, makro, zrcadlení, zvíře
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
JAROSLAV JIRMAN
Vernisáž 16. 1. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
VLADIMÍR KYSELA
Vernisáž 29. 1. od 18:00
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

STUDIO, z. s., ve spolupráci se Základní uměleckou školou Trutnov
připravuje kurzy výtvarného umění, tvůrčího psaní a komunikace pro
veřejnost
KRESBA A MALBA
Obsah: Seznámení s postupy základních výtvarných technik - kresba uhlem, tužkou, pastelem,
perem, malba akvarelem, temperou, olejem. Pomocí úkolů a praktických ukázek si uchazeč
osvojí dovednosti a postupy používané generacemi malířů historie. Kurz je určen všem
zájemcům bez rozdílu předchozích zkušeností.
Lektor: Jiří Grus
Lekce budou probíhat vždy v pondělí od 18:00 (1 lekce - 3 hodiny).
Cena kurzu: 2 500 Kč (celkem 10 lekcí)
Kurz zahájíme 18. února a počet uchazečů je omezen.
Přihlášky posílejte na e-mail: kurzyproverejnost@seznam.cz, předmět e-mailu: kresba a
malba, dále uveďte svoje jméno a příjmení, kontakt, případně (výtvarné) zkušenosti.
Kde: budova B ZUŠ Trutnov ve Školní ulici 13, 1. patro, učebna č. 25

TVŮRČÍ PSANÍ A ÚSPĚŠNÁ PÍSEMNÁ KOMUNIKACE
Obsah: Tvorba vlastních autorských textů (báseň, próza, scénář, článek) na cestě poznání sebe
sama s možností jejich veřejné interpretace či mediálního publikování. Autorská tvorba bude
prostřídávána lekcemi z praktické verbální komunikace (zásady úspěšného životopisu,
motivačního dopisu, žádosti atp.).
Lektoři: Mgr. Jaroslav Dvorský (5 lekcí) a Mgr. Petr Maška (5 lekcí)
Lekce budou probíhat vždy v pátek od 17:00 (135 minut).
Kurz zahájíme 15. února (poté pravidelně každý pátek až do 3. 5.) a počet uchazečů je
omezen.
Cena kurzu: 5 000 Kč
Přihlášky posílejte na e-mail: kurzyproverejnost@seznam.cz, předmět e-mailu: tvůrčí psaní a
komunikace, dále uveďte svoje jméno a příjmení, kontakt.
Kde: budova B ZUŠ Trutnov ve Školní ulici 13, 1. patro, učebna č. 18
Uzávěrka přihlášek je u obou kurzů 30. 1.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
středa 2. 1. ** 9:00 ** 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.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 14. 1. ** 9:00 - 11:00 ** pobočka HSM
I v novém roce 2019 zveme všechny maminky i tatínky s malými dětmi k příjemně
strávenému dopoledni. V naší pobočce v Horním Starém Městě na ně budou čekat zajímavé
knížky plné pěkných obrázků.

POTRAVINOVÉ PŘÍSADY A LIDSKÉ ZDRAVÍ
úterý 22. 1. ** 17:00 ** studovna
Zveme vás na přednášku RNDr. Anny Poláškové, bioanalytičky s praxí výuky na
farmaceutické fakultě. Formou názorné prezentace probereme složky potravin, o kterých se
často šíří více či méně oprávněné obavy nebo naopak nereálná očekávání. Dozvíme se, co
přesně znamená označení potravin E-kódy a u kterých je na místě opatrnost, jak je to třeba s
náhražkami cukru, jak si poradí náš metabolismus s různými druhy tuků, co jsou antioxidanty
a jak se vyznat v nabídce zázračných potravin. Čím mohou být potraviny kontaminovány, než
se k nám dostanou? Kdo dbá o potravinovou bezpečnost?

DRÁČEK
čtvrtek 24. 1. ** 16:00 - 17:00 ** 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, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
TAJUPLNÝ DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ SVĚT
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel, které dosud okouzlilo několik českých
měst i Paříž, se tentokrát zjevuje i v Trutnově. Příchozí přímo vybízí, aby si hráli. „Ke hře
nepotřebujete návod. Věříme, že lidé v sobě mají cit a míru, pochopí, s čím a jak mohou
zacházet, kdy mohou vzít za kliku a kdy je na místě letmý dotek,“ vysvětluje koordinátor
výstavy Matěj Forman.
Ve spolupráci s dalšími výtvarníky zabydlel Matěj Forman Imaginárium nepřeberným
množstvím příběhů zakletých v divadelních dekoracích, loutkách a dalších nápaditých
předmětech. V sestavě vystavujících autorů se objevuje také trutnovská výtvarnice Tereza
Komárková, která s Divadlem bratří Formanů dlouhodobě spolupracuje na scénických
výpravách.
Autoři vědomě a s pokorou přistoupili na to, že jejich jména jsou v pozadí. Ve službách
imaginace a hravosti se jejich umělecká práce prolíná, utváří harmonický celek.
Budova Galerie města Trutnova se do 16. 2. promění ve svět nespoutané fantazie, snění a
dovádění, místem, kde lze zažít malé i velké zázraky.

KERAMIKA V ČESKO-POLSKÉ FOTOGRAFII
Projekt Keramika - evropské kulturní dědictví ve fotografii realizuje Bolesławiecké kulturní
středisko - Mezinárodní centrum keramiky (BOK - MCC) ve spolupráci s Fotospolkem
CAMERA a Spolkem podkrkonošských výtvarníků v Trutnově. Slouží k navázání spolupráce,
výměně zkušeností, podpoře kulturního dědictví a sbližování lidí prostřednictvím umění. Tato
česko-polská spolupráce proběhla zatím ve dvou ročnících.
Letošní ročník se konal v rámci 54. mezinárodního keramicko-sochařského plenéru. Deset
českých fotografů, stejně tak jako jejich polští kolegové, po dobu pěti dnů zachycovalo na
svých snímcích tvorbu účastníků mezinárodního keramicko-sochařského plenéru ve třech
bolesławieckých keramických závodech. Akci doprovázely zajímavé diskuze, přednášky
profesionálů a praktické fotografické dílny včetně tvorby klasické analogové černobílé
fotografie.
Po výstavě fotografií v polském městě Bolesławiec představuje dvacet dva účastníků projektu
své práce i ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov. Téměř čtyřicet vybraných
fotografií mohou návštěvníci zhlédnout až do 10. 1.

JAROSLAV JIRMAN
Ve středu 16. 1. v 17:00 bude ve výstavních prostorách městského úřadu Trutnov zahájena
výstava, která představí průřez fotografickou tvorbou známého trutnovského fotografa
Jaroslava Jirmana. Autor vystudoval ČVUT Praha, fotografii se věnuje ve svém volném čase.
Své první snímky pořídil na dvouokou zrcadlovku Ljubitěl, o kterou přišel při okupaci v roce
1968 na trutnovských barikádách. Následoval fotoaparát EXA a po sametové revoluci několik
fotoaparátů Canon a Nikon. Jeho vášeň pro fotografii není nijak vymezená, rád fotí krajinu,
zvířata a v posledních letech se intenzivně věnuje také zachycování hudebníků nejen v
souvislosti s festivalem Jazzinec.
Výstavu, která přinese pestrý výběr z jeho aktuální tvorby, bude možné zhlédnout do 10. 3.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Nové dlouhodobé expozice 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 výstava o prusko-rakouské válce přibližuje 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.

TRUTNOVSKO 1918 - 1938
100. výročí vzniku Československa a 80. výročí mnichovské zrady připomíná výstava, která
představuje vybrané aspekty z historie Trutnovska v letech 1918 - 1938. Přibližuje návštěvu
prezidenta T. G. Masaryka na Úpicku v roce 1926, architekturu, ale i spolkový a kulturní
život Čechů a Němců. Velká pozornost je věnována také ohlasu vzniku Čs. republiky na
Trutnovsku v roce 1918 a dramatickým událostem roku 1938. Představeny jsou nejen dobové
archiválie a fotografie, ale i výzbroj a výstroj čs. armády.
Výstava, pořádaná ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá
Boleslav, Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klubem osádky pěchotního srubu T-S 63 z
Trutnova, potrvá do 27. 1.

MÍLA BENDOVÁ: POHLEDY DO SVĚTA
Trutnovská výtvarnice Miloslava Bendová, rodačka z Jilemnice, prožila dětství v
podkrkonošské Borovnici, kde se rozvíjela její fantazie a cit pro barvy přírody, které ráda
přenášela na plátna. Od roku 1980 pracovala v oddělení uměleckých výstav Domu kultury v
Trutnově. Setkávání s výtvarnými umělci a jejich díly dále podněcovala její zájem o vlastní
tvorbu.
Výstava představuje současnou malířskou tvorbu M. Bendové, ve které se věnuje zejména
abstrakci a moderní architektuře. Potrvá do 20. 1.

VÁNOCE S JOSEFEM LADOU
Kdo z nás by neznal okouzlující dílo malíře Josefa Lady (1887 - 1957), ve kterém osobitým
způsobem zachytil život na venkově v minulém století.
Výstava Ladových obrázků, připravená ve spolupráci s jeho žijícími potomky, nás zavádí do
období vánočních svátků a zimních radovánek našich předků. K vidění jsou proslulé náměty
jako Dětské hry v zimě (1936), Klouzačka na návsi (1930), Ledňáček (1955), Ponocný o
Štědrém večeru (1944), Sáňkující děti (1952), Slouhova koleda (1954), Tichá noc (1951), Tři
králové (1951), U vánočního stromku (1955), Zabijačka (1949), Zima na splavu (1943) a
mnoho dalších. Výstava potrvá do 27. 1.

REFORMACE A REKATOLIZACE
VE SLEZSKU A KLADSKU V 16. - 18. STOLETÍ
Mgr. František Jirásko z Arnultovic je autorem publikace, která se věnuje problematice
reformace i následné rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16. až 18. století. V rámci
prezentace své publikace připomeneme například existenci unikátních tzv. kostelů míru z
druhé poloviny 17. století ve Slezsku, které jsou od roku 2001 součástí světového kulturního
dědictví UNESCO. Věnovat se bude i tzv. kostelům milosti, jež naopak pocházejí z 18.
století.
Prezentace publikace spojená s přednáškou se uskuteční ve čtvrtek 3. 1. od 17:00. Vstup
volný.

TRUTNOV V ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY
PhDr. Ondřej Vašata se ve své přednášce bude věnovat Trutnovu v éře tzv. první republiky, tj.
v období let 1918 - 1938. Připomene jeho starosty a další významné osobnosti města,
dobovou architekturu, spolkový život, stěžejní události v životě Trutnova i významné
průmyslové podniky.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 10. 1. od 17:00. Vstup volný.

ROLE MENŠÍHO TÁBORA V HUSITSKÉ REVOLUCI
Přednášející prof. PhDr. Vladimír Wolf se ve svém výkladu zaměří na odchod Jana Žižky z
Tábora a na budování nového husitského centra v Hradci Králové. Nastíní roli kněze
Ambrože a připomene významné bitvy z let 1423 - 1425. Budou osvětleny též regionální
aspekty tehdejšího dění.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. 1. od 17:00. Vstup volný.

VÁLKA O BAVORSKÉ DĚDICTVÍ ANEB BRAMBOROVÁ VÁLKA
(1778 - 1779)
Přednášející Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov přiblíží již čtvrtý vojenský
konflikt Rakouska a Pruska, který se odehrál v letech 1778 - 1779 a který se od předchozích
válek výrazně odlišoval svým průběhem i délkou, ale jako všechny předchozí tragicky zasáhl
opět severovýchodní Čechy. Jednalo se o střet Fridricha II. s rakouskou panovnicí Marií
Terezií a jejím synem Josefem II. Konflikt mj. ukázal překvapivou slabost a upadající
vojenskou sílu Pruska pod vedením stárnoucího Fridricha II.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. od 17:00. Vstup volný.

RUDOLF TOMAŠTÍK
LEGIONÁŘ, HORÁK, HRANIČÁŘ, ODBOJÁŘ
U příležitosti zakončení výstavy Trutnovsko 1918 - 1938 bude prezentována nová publikace
představující deník podplukovníka Rudolfa Tomaštíka (1893 - 1976) vedený v letech 1914 1949. Pplk. Tomaštík v něm zachytil své zážitky z první světové války, z čs. legií i z
dramatického roku 1938. Tomaštíkovo jméno je nesmazatelně spjato s Trutnovem, neboť v
roce 1938 byl jmenován velitelem III. praporu Hraničářského pluku 17, tj. jednotky, která
obsazovala a byla připravena bránit opevnění v okolí Trutnova.
Prezentace knihy, jejímiž editory jsou Ing. Jiří Kratochvíl, Mgr. Jan Juřena a Ing. Tomáš
Pilvousek, Ph.D., spojená s přednáškou o obraně Trutnovska roku 1938 se uskuteční ve
čtvrtek 24. 1. od 17:00. Vstup volný.

JAZZINEC 2019
JAZZINEC 2019 v únoru odstartuje naplno!
Velkolepé zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 7. 2., kdy v trutnovském kině Vesmír bude
speciální koncert - setkání legendárního novátorského trumpetisty ERIKA TRUFFAZE s
progresivním kytaristou a skladatelem DAVIDEM KOLLAREM. Je to jejich první plánované
společné vystoupení!
LENKA DUSILOVÁ se tentokrát na Jazzinci představí sama - obklopena loopery a
mikrofony - a dokáže vytvořit úžasnou hudbu jen „v tomto čase“.
Další týden nás čeká neméně hvězdný koncert - ULF WAKENIUS, unikátní severský
kytarista, který doprovázel Oscara Petersona, Raye Browna, ale i Larse Danielssona, zahraje
za doprovodu basisty PERA MATHISENA, DANIELA BULATKINA a fenomenálního
slovenského bubeníka s americkou zkušeností (Hiromi project) MARTINA VALIHORY.
Následovat bude THE NEW TRIO MUH, které tvoří vynikající italský pianista ROBERTO
MAGRIS, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ a česká
bubenická legenda JAROMÍR HELEŠIC.
Závěr února bude patřit největší naději polského jazzu posledních dvaceti let, jak je
označován čtyřiadvacetiletý saxofonista KUBA WIECEK, držitel několika cen a prvních míst
z evropských soutěží. Spolupracoval už např. s Mike Sternem (pozor, tohle jméno si
zapamatujte, letos se s ním snad už konečně doopravdy setkáme!). Doprovodí ho jedna z
nejlepších evropských rytmik - MICHAL BARAŇSKI a LUKASZ ZYTA.
Samozřejmě Jazzinec pokračuje i v březnu a dubnu (Finále je 23. 3.), program je tradičně
zveřejněn na Štědrý večer na webových stránkách festivalu. A máme se nač těšit, každý rok
Jazzinec dokazuje, že pro něj neplatí žádné limity.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO
MARTIN BÖHM: STUDNA
Martin Böhm je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, za svou diplomovou práci
byl oceněn Ateliérovou cenou.
Výstava je pokračováním projektu LEGENDY GR2, který vznikl ve spolupráci profesora
Vladimíra Kokolii, pedagoga v ateliéru grafiky II na Akademii výtvarných umění v Praze, a
Galerie Havelka zastoupené Jitkou Grígerovou. Galerie UFFO se stala součástí tohoto
projektu a jeho prostřednictvím představuje díla zajímavých osobností.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 22. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

VLADIMÍR KYSELA
Fotografický cyklus nazvaný Očima Hanse Christiana Andersena tvoří ucelený
monotematický soubor, jenž vizuálně interpretuje Andersenův způsob vidění světa. Slavný
dánský spisovatel pocházel z velmi chudé rodiny, měl odlišnou sexuální orientaci, trpěl
vnitřní rozpolceností, přecitlivělostí vůči společnosti a jeho nestálá povaha ho nutila věčně
cestovat s pocitem outsidera na útěku. Psal vynikající pohádky, jejichž příběhy odkazují k
vlastním trpkým zkušenostem a jsou i úvahou pro dospělé.
Fotografie Vladimíra Kysely se snaží uchopit Andersenův mozaikovitý roztržitý styl, který je
převyprávěn pomocí spojení několika obrazů. Technika focení je relativně jednoduchá, jedná

se o několik záběrů spojovaných dohromady. To podstatné se odehrává při propojování
jednotlivých záběrů.
Záběry vznikaly na několika místech v Česku i Dánsku, třeba v Luhačovicích, Štramberku,
Štiříně, Kodani, Odense či Helsingoru. Z části jsou to emoce z vybraných Andersenových
příběhů v krajině, z části se jedná o zachycení osobní zkušenosti, kdy autor jde po stopách
adres, na nichž Andersen delší dobu pobýval a měly na něho vliv.
Další velkou inspirací pro Vladimíra Kyselu je autor Antoine de Saint Exupéry, jehož život a
dílo nese velký náboj, který přejímá do svých fotografických příběhů. Díky knize od Pierra
Chevriera se zaplnila některá bílá místa na mapě nového projektu. Chevrier v knize postupně
zpracovává biografická data o životě Exupéryho, představuje hlavní díla, zaměřuje se na
zdroje spisovatelovy filozofie.
Vernisáž se uskuteční v úterý 29. 1. od 18:00.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
30. 1. - 5. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

RODINNÉ UFFOKOUSKY
VLK A HLAD
Jakub Folvarčný
Pohádka o tom, jaké to je, když má vlk hlad. Velký hlad! Hlad tak velký, že by sežral
Karkulku i kůzlátka k tomu.
Vlk a hlad je představení určené divákům jakéhokoli věku. Bylo oceněno jako nejlepší
představení na liberecké Mateřince 2011 a mezinárodním festivalu loutkového divadla v
Mariboru 2014. Dodnes jej sledovali diváci v pěti dalších zemích Evropy a v šesti různých
jazycích. Hrálo se v mnoha školkách, školách, na univerzitách, na faře i v hospodě…
Režie: Jakub Folvarčný. Hraje: Jakub Folvarčný.
neděle 13. 1. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 ** vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč **
předprodej vstupenek od 3. 12.

MOMO
Studio DAMÚZA
Představení pro děti od 6 let. Kam mizí náš čas? Není čas na hraní. Není čas na povídání. Už
není čas ani na kamarády. Město šedne a nikdo neví proč. Ještěže jsou na světě děti, které si
svůj čas nenechají vzít.
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla.
Koncept a režie: Adam Krátký, Dorota Krátká. Hrají: Adam Krátký, Dorota Krátká.
neděle 20. 1. ** UFFO ** 17:00 ** vstupné 100 Kč, se slevovou kartou 80 Kč ** předprodej
vstupenek od 10. 12.

PUZZLE
Dansema Dance Theater (Litva)
Pohybové představení pro děti od 0 do 3 let. Jak vypadá okolní svět pro malé dítě? Je to
kulaté nebo hranaté, žluté nebo zelené, duté, ale měkké?
Poznávání světa začíná u dítěte v prvních letech určováním a rozlišováním různých tvarů a
barev. Choreograf a tanečníci dávají tyto barevné tvary dohromady jako puzzle. Jsou to
rozpoznatelné tvary zeleniny - mrkev, rajče, okurka… Nebo někdy i nerozpoznatelné houby,
ovoce, květiny. V rámci představení tanečníci využívají pohyby z jednotlivých vývojových
fází dítěte - plazení, lezení, skákání, chůze, cválání, běh, otáčení, skrývání, tleskání. Jak děti
vnímají a poznávají tyto pohyby, prožívají radost z objevování a získávání zkušeností.

Představení bylo nominováno litevským ministerstvem kultury na ocenění jako nejlepší
vystoupení pro děti v roce 2012.
Choreografie: Birute Baneviciute. Tančí: Giedre Subotinaite, Marius Pinigis, Agnė
Ramanauskaitė-Dahm, Mantas Stabačinskas.
neděle 27. 1. ** UFFO ** 16:00 ** vstupné: děti do 3 let zdarma, ostatní 100 Kč, se
slevovou kartou 80 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12. pouze v Inforecepci UFFO **
počet vstupenek omezen

SICÍLIE A LIPARSKÉ OSTROVY
Multimediální přednáška Pavly Bičíkové o nespoutaných ostrovech uprostřed Středozemního
moře. Prostřednictvím velkoplošných fotografií společně procestujete celou Sicílii a s
batohem na zádech budete putovat po ostrovech Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina a Filicudi.
Uvidíte lávu chrlící sopky, divoká pobřeží a navštívíte dechberoucí památky. Zažijete
atmosféru záhadných „velikonočních mysterií“, setkáte se s místními obyvateli, které dodnes
sužuje mafie. Odhalíte blahodárné účinky sírou páchnoucího bahna a podíváte se i pod
pokličku sicilské kuchyně.
pondělí 14. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 12.

ÁZERBÁJDŽÁN ZEMĚ, KAM CESTOVKY NEJEZDÍ
Vladimíra Paterová a Jindřich Buďa pro vás připravili program z výpravy do Ázerbájdžánu
2018: „Věrni našim cestovatelským zásadám co nejvíc se přizpůsobit zemi, lidem a zvykům,
hledali jsme opět turisticky co nejméně dotčenou lokalitu - tedy zemi, kam cestovní kanceláře
nejezdí. Vybrali jsme si tentokrát Ázerbájdžán, zakavkazskou republiku ležící na březích
Kaspického moře a jižním úpatí Velkého Kavkazu. Při týdenním treku v horách Kavkazu jsme
se seznámili s lovci i s pastevci, vystoupili na posvátný vrchol Babadag (3629 m), navštívili
jsme horské vesnice s autentickými stavbami i domorodci. Při dalším treku do severních hor
jsme poznali úskalí cestování na dagestánských hranicích. Velkým zážitkem byl týdenní pobyt
v hlavním městě Baku a jeho okolí, kde jsme se seznámili s historickou i v současné době
špičkovou novou architekturou, navštívili bahenní sopky a pravěké skalní rytiny v Gobustánu.
Při pobytu v hostelu jsme se seznámili s mnoha dobrodruhy z celého světa a na předměstích
Baku se svéráznými pohostinnými obyvateli. A samozřejmě jsme se zamilovali do nádherného
Kaspického moře. Rádi se s vámi o naše zážitky a poznání podělíme.“
pondělí 21. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 12.

VÝCHODNÍ INDONÉSIE
Cestopisný večer Radky Tkáčikové. Z Bali na Lombok a výstup na Rinjani 3726 m, stále
aktivní sopku, sopečné jezero a v roli pozorovatele jeden z nejtěžších ultramarathonů na světě
- 100km závod s výběhy na sopky. Čtyřdenní plavba na východ okolo ostrova Sumbawa,
podmořský ráj a výprava do pravěku. Komodští draci, nejstarší a nejnebezpečnější predátoři
na světě v akci. Zcela ojedinělý a nečekaný skupinový útok komodských zabijáků na buvola.
Pohádkový ostrov Flores, utajená perla Indonésie. Sopky, ostrovy a hlavně tradiční vesnice a
rituály. Měsíc na lodi, pěšky, na motorce.
úterý 29. 1. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 12.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Výtvarná dílna pro děti od 5 let pod vedením Kristýny Täubelové. V masopustním období se
vytvářejí všelijaké masky do maškarních průvodů. Děti budou mít možnost zhotovit si masku
z recyklovatelného textilu. Kapacita je omezena, a proto bude výtvarná dílna přístupná pouze
pro předem přihlášené. Hlásit se můžete od 10. 12. v Inforecepci UFFO.

sobota 12. 1. ** UFFO - zkušebna ** 14:00 ** vstupné 100 Kč pro 1 dítě + doprovod 1
dospělé osoby (vstupné zahrnuje i materiál)

KAMELOT
Koncert Romana Horkého a skupiny Kamelot v rámci turné k novému albu „Země tvých
dlaní“.
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí nové písně, ale také zahraje své největší časem
prověřené hity.
Zároveň Roman Horký uvede a představí první čtyři díly svého jedinečného edukačního
projektu „Kytarová dílna Romana Horkého“.
čtvrtek 17. 1. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné v předprodeji 290 Kč, v den koncertu 320 Kč
** předprodej vstupenek od 3. 12.

SMRT A DÍVKA
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt
Strhující psychologický thriller o minulosti, která nás vždycky dostihne. Jedna z
nejdrásavějších dramatických hrdinek moderního jihoamerického dramatu Pauline se náhodou
potkává s mužem, o němž je přesvědčena, že je to Ten, který ji kdysi za hluboké totality krutě
mučil. Má právo na osobní pomstu?
Co je to vyšší spravedlnost? A lze na ni spoléhat? Jak se máme vyrovnat s naší totalitní
minulostí a s těmi, co z té totality „zbyli“…?
Křehká žena se může postavit do cesty svému trýzniteli jedině s pistolí v ruce. Co na tom, že
je to úspěšný lékař, který přišel jen na krátkou návštěvu?! Ani její manžel, respektovaný
právník, jí nezabrání využít jedinečné šance na spravedlnost. Tady a teď ho musí usvědčit,
vynést rozsudek a vykonat trest.
Lucie Štěpánková svým výkonem v roli Pauliny potvrzuje, že je oprávněnou držitelkou Ceny
Thálie z roku 2009.
Režie: Jiří Svoboda. Hrají: Lucie Štěpánková, Tomáš Dastlík, Petr Stach.
neděle 6. 1. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, ostatní - vstupné
410, 385, 360 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 12.

AGENT tzv. SPOLEČENSKÝ
Činoherní divadlo B: Testis, z. s., v koprodukci se
Švandovým divadlem na Smíchově a Uffem Trutnov
Silný komorní příběh rodiny, na jejímž počátku byl úkol StB.
I v těch nejsevřenějších rodinách existují tajemství, o nichž si myslíme, že je již dávno pohřbil
čas. Ještě včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes už ruku do ohně za své blízké zřejmě
nedáme. Natož sami za sebe.
Téměř detektivní drama prolínající časové roviny normalizace a dnešních dnů. Vynořování
těžkých okamžiků i absurdit, které s sebou minulý režim a uhýbání v něm nesly. Zraněná
blízkost a důvěra, a přece rodina jako jediný pevný bod. Co jsme to vůbec zač? Přestaňme se
schovávat za tvrzením „taková byla doba“ a odkryjme karty, z nichž jsme si pečlivě zbudovali
naše domečky z karet.
Fenomén tzv. společenských agentů, tedy osob, které byly nasazeny na své blízké, byl za
normalizace častějším jevem, než by se na první pohled zdálo. Většina agentů byla ke
spolupráci donucena vydíráním či vyhrožováním, což však nijak nezmírnilo dopady jejich
hlášení. Ale možná je to z jistého úhlu pohledu pochopitelné.
Bloudění v labyrintu kompromisů a strachu, balancování na hranách. Stále větší zapadání do
bahna ve snaze činit dobro. Doufání, že to všechno nějak bude a že to lze přežít bez trvalých
následků… A náhle je jednoho dne konec. Ba co víc – o spolupráci nikdo neví. Konečně lze

žít normálně. Je však omylem, že už se nic nestane. Právě nyní to teprve začíná. Někdy se
totiž i spolehlivý agent vymkl kontrole. Navíc je tu jeden zcela hmatatelný následek dávného
úkolu. Dokonce má konkrétní jméno. A právě dnes se začíná ptát a odkrývat události, na které
chtěli všichni zapomenout.
Inscenace je vhodná pro diváky starší 14 let.
Režie: Martina Kinská. Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč, Viktor Kuznik.
čtvrtek 24. 1. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, ostatní vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 19. 11.

CONTEMPORARY?
Delikatesy: Agnė Ramanauskaitė-Dahm, Mantas Stabačinskas, Paulius Tamolė (Litva)
CONTEMPORARY znamená moderní, současný či dnešní. Představení, které nese tento
název, je pravděpodobně v Litvě první, kdy tři umělci - tanečníci spolupracovali na tvorbě
představení, které se dívá na současnou litevskou taneční scénu se sebeironií. Je nejen
sebekritické, ale také humorné, mladistvé, téměř celou hodinu je schopné bavit publikum.
Ironicky se soustředí na procesy tvorby tance, na klišé, fráze i kostýmní detaily.
O čem „mluví“? O tom, jaké je současné taneční dílo. Klade si také otázku - pochopí diváci, o
čem to všechno je, potřebujeme vysvětlit význam díla publiku? Odpověď zní - prostě to
udělej!
Námět, choreografie a účinkují: Agnė Ramanauskaitė-Dahm, Paulius Tamolė, Mantas
Stabačinskas.
pondělí 28. 1. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky Delikates, ostatní vstupné do 1. 1. 380, 355, 330 Kč, od 2. 1. 410, 385, 360 Kč ** předprodej vstupenek od 19.
11.

ISOLE
Potemnělý hotelový bar, cinkot sklenic, tlumená ozvěna hovoru od vedlejšího stolu a někde
vzadu starý klavír. U něj pianista a o jeho rameno opřená zpěvačka. Vlastně součást inventáře.
Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas. Sólo a doprovod. Setkávají se a ztrácejí. Samy,
a přece spolu. Tak jako hudebníci, tanečníci a akrobaté v představení ISOLE. I v hudbě
nacházejí cirkusové přístupy, melodie a rytmy vznikají pod jejich rukama i nohama nejen
díky virtuozitě s hudebními nástroji, ale i pohybem, akcí a reakcí, spoluprací, choreografií. Co
může na jevišti znamenat a vyjadřovat hudba, nedílná součást poetiky Cirku La Putyka? A jak
také může vznikat?
premiéra 11. 2. a repríza 12. 2. ** UFFO ** vždy od 19:00 ** předplatitelé vstup na
premiéru 11. 2. na abonentky Delikates ** ostatní - vstupné 420, 405, 380 Kč ** předprodej
vstupenek od 19. 11.

DÁMY Z ANIANE
Divadlo a hudba: Divadlo Palace, Praha
Původně mělo být v rámci předplatného Divadlo a hudba uvedeno činoherní představení
STARÁ DOBRÁ KAPELA. Představení však bylo v průběhu této sezony staženo z
repertoáru. Důvodem byla vážná nemoc jednoho z herců - Václava Postráneckého.
Držíme mu pěsti, aby léčení bylo úspěšné. A vám, milí diváci, přejeme, aby se náhradní
představení DÁMY Z ANIANE líbilo.
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské existence. Zatímco
Marie si přinesla do rodného domu nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů
- těch skutečných i smyšlených, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii poněkud těsné, a tak stačí pár poznámek na místním trhu a zdejší
pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka nezadaných mužů zralého věku začne sázet na nového

manžela pro Marii… to všechno se děje za zdmi rodinného domu Marie a Ester. Ony však
mají jen samy sebe. Jen své vzpomínky, které se tak málo protínají. A čas se tak vleče.
Režie: Viktorie Čermáková. Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna, Milan
Stehlík, Lucie Pernetová.
čtvrtek 28. 2. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní - vstupné
380, 355, 330 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 1.

9. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
K tanci a poslechu bude hrát MOONDANCE ORCHESTRA s Dashou a dalšími sólisty. Po
půlnoci je vystřídá kapela FANTASTIC ´80 a Roman Vojtek, který také bude předcházející
část plesu moderovat. V průběhu večera uvidíte několik tanečních vystoupení, Slackline show
a čeká vás i Půlnoční překvapení. Neměl by chybět Fotokoutek a losování vstupenek - soutěž
o zajímavé ceny.
sobota 16. 2. ** UFFO * 20:00 - 02:00 ** vstupné 490 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 1.

