ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V BŘEZNU 2020
6. 2. – 16. 4.

JAZZINEC 2020
Mezinárodní hudební festival
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz

neděle 1. 3.

A NA NOZE PEVNINA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 4 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00

pondělí 2. 3.

SKŘÍTCI
Představení divadla TOY MACHINE pro MŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00

pondělí 2. 3.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ing. Michal Skalka: Krkonoše - tundra v srdci Evropy
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30

pondělí 2. 3.

BOSNA A HERCEGOVINA
Cestopisný večer Libora Drahoňovského
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00

úterý 3. 3.

POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00

čtvrtek 5. 3.

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI SARDINIE
Přednáška herpetologa Karla Rozínka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

čtvrtek 5. 3.

POUTNÍCI
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

pondělí 9. 3.

LIKE SHAKESPEARE
Představení STAGEARTCZ Brno pro SŠ a 8. – 9. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO

UFFO ** 11:00
pondělí 9. 3.

NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad Zdeňka Izera
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

úterý 10. 3.

PRVOREPUBLIKOVÉ A PROTEKTORÁTNÍ FILMOVÉ
HVĚZDY
Přednáší filmový historik, herec a spisovatel Jiří Bartoň
Beseda pro seniory
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 15:00 ** studovna

úterý 10. 3.

STOPEM SE PSEM V ASII
Cestopisný večer Slávka Krále
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00

středa 11. 3.

MONSTER (NETVOR)
Divadelní delikatesy: Sharon Vazanna Dance Group (Izrael)
Taneční představení
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

čtvrtek 12. 3.

OKRESNÍ KOLO KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní sál ZUŠ Trutnov ** 8:00 – 18:00

čtvrtek 12. 3.

ČESKÁ KOLABORACE ZA PROTEKTORÁTU A EMANUEL
MORAVEC
Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

čtvrtek 12. 3.

BRATŘI EBENOVÉ
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

sobota 14. 3.

PoStOjíme v Uffu
Koncert na stání Police Symphony Orchestra
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

neděle 15. 3.

VINNETOU
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Polárka, Brno

Představení pro děti od 6 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00
pondělí 16. 3.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Tomáš Kubeš: Galapágy
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30

pondělí 16. 3.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov – pobočka HSM ** 9:00 – 11:00

pondělí 16. 3.

ČERNOBYL
Přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00

středa 18. 3.

SNÍMEK 51
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Kašpar, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

čtvrtek 19. 3.

DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00

čtvrtek 19. 3.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE TEORIE RELATIVITY: OD
ARISTOTELA K EINSTEINOVI
Přednáška RNDr. Pavla Janečka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

čtvrtek 19. 3.

HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

pátek 20. 3.

VÝUKA ARGENTINSKÉHO TANGA
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Taneční sál ZUŠ Trutnov ** 18:00 – 20:30

sobota 21. 3.

VÝUKA TANCE ARGENTINY - ZAMBA A CHACARERA
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Taneční sál ZUŠ Trutnov ** 10:00 – 12:30

neděle 22. 3.

HRDINOVÉ
Divadlo a hudba: Komorní divadlo Kalich
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

úterý 24. 3.

LITERÁRNÍ PODVEČER SE SPISOVATELKOU HANOU
MARIÍ KÖRNEROVOU
Beseda s oblíbenou spisovatelkou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00

úterý 24. 3.
ARGENTINSKÉ TANGO
Vystoupí vynikající tanečník Cem Tezcan a jeho taneční partnerka
Małgorzata Kral
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
čtvrtek 26. 3.

SVĚT PANÍ BOŽENY NĚMCOVÉ
Přednáška PhDr. Františky Vrbenské
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

čtvrtek 26. 3.

KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00

pátek 27. 3.

POHÁDKOVÁ NOC S ANDERSENEM
Jubilejní 20. ročník
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:00 ** pobočka HSM

pátek 27. 3.

NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování pro děti od 7 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:30

neděle 29. 3.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro malé i velké
Pořadatel: UFFO
UFFO ** od 15:00 taneční a hudební vystoupení ZUŠ Trutnov **
potom průvod od Uffa ke kinu Vesmír, kde bude vhozena Morana do
řeky Úpy

neděle 29. 3.

TWOMAN SHOW
Stand-up comedy vystoupení Adély Elbel a Pavla Tomeše
Pořadatel: UFFO

UFFO ** 19:00
pondělí 30. 3.

O ZLATÉ RYBĚ
Představení divadla Pruhované panenky pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 10:00

pondělí 30. 3.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Bc. Richard Matula: Loutky na frontě
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30

pondělí 30. 3.

EXPEDICE BORNEO
Cestopisný večer manželů Motani
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00

VÝSTAVY
do 19. 3.

JAN ČERVINKA: VZPOMÍNKY NA VELEHORY. VÝBĚR Z
ARCHIVU (1950 – 1987)
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 30. 3.

JIŘÍ GRUS: VTIPY
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička (Gymnázium Trutnov) ** každý vyučovací den
8:00 – 16:00, vstup volný

do 31. 3.

PAULINA SKAVOVA: PAR FORCE
Výstava
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 19. 4.

TRUTNOV V MALÍŘSKÝCH A GRAFICKÝCH DÍLECH
ZE SBÍRKY MUZEA PODKRKONOŠÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 26. 4.

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA ZE SBÍREK PAVLA
JANATY A TOMÁŠE KUBÍČKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

5. 3. – 30. 4.

ALENA VALENTOVÁ - POHÁDKY HANSE CHRISTIANA
ANDERSENA
Ilustrace inspirované pohádkovým světem, který Vás sílou příběhu
chytne za srdce. Expresivní obrazy, které Vás vtáhnou do více i méně

známých pohádek slavného autora.
Vernisáž 4. 3. od 18:00
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63), Trutnov
12. 3. – 18. 4.

JIŘÍ STRAKA - BOUŘE NAD STUDENCEM
Vernisáž 11. 3. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

28. 3. – 5. 6.

JAZZ WORLD PHOTO 2020
Vernisáž 27. 3. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
sobota 7. 3.

TKANÍ
Odpolední kurz tkaní
Utkáte si kobereček nebo podsedáky na jednoduchém tkalcovském
kolíkovém stávku. Dostanete tip, kde stávek zakoupit nebo jak si ho
vyrobit. Práci zvládnou i děti.
15:00 ** 300 Kč
Jednodenní kurz tkaní na tkalcovském stavu.
Naučíte se tkát na opravdovém tkalcovském stavu. Dostanete skripta
a za den si utkáte originální látku na polštáře či tašku.
10:00 – 18:00 ** 1200 Kč

sobota 14. 3.

PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Pletení z proutí, během dne si upletete košík na houby nebo větší
ošatku. Na kurzu dostanete skripta a informace, jak si proutí připravit
a kde ho získat.
9:30 ** 1200 Kč

pátek 20. 3.

SÍŤOVÁNÍ
Budete mít k dispozici síťovací jehly, přízi dle svého výběru a
jednoduchá skripta i možnost síťovací jehlu zakoupit. Naučíte se
základy poměrně jednoduché techniky a zhotovíte si kus sítě, např. na
dekoraci nebo základ pro klasickou síťovku (nestihnete celou, ale
dokončíte dle návodu doma). Kurz je akreditovaný MŠMT. Technika
je nenáročná na vybavení a prostor.
16:30 ** 300 Kč

pátek 27. 3.

SLAMĚNÉ OŠATKY
Naučíte se plést ošatky ze žitné slámy tradiční spirálovou technikou,
seznámíte se s pomůckami a materiály.
16:00 ** 300 Kč, děti v doprovodu dospělých zdarma

PŘIPRAVUJE SE
sobota 4. 4.

HELENA VZHŮRU K VÝŠKÁM
Koncert Heleny Vondráčkové
Pořadatel: Agentura MM Praha s.r.o.
UFFO ** 19:00 ** vstupné od 590 Kč

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

ČESKÁ KOLABORACE ZA PROTEKTORÁTU A EMANUEL
MORAVEC
Kolaborace s nacistickým režimem v době trvání Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939
– 1945 se projevovala na otevřené i skryté úrovni. Smutné prvenství mezi aktivními
kolaboranty měl plk. gšt. Emanuel Moravec, původně hrdina čs. legií v Rusku, účastník bitvy
u Zborova, úspěšný důstojník čs. armády a horlivý vlastenec, stoupenec Hradu a odpůrce
kapitulace v roce 1938. Znechucen okolnostmi mnichovské dohody změnil zásadně svůj
politický postoj a v protektorátní vládě zastával post ministra školství a národní osvěty.
Soustředil se na výchovu mládeže, kde jeho činnost napáchala značné morální škody. Když
pochopil, že ztratil vše a zničil nejenom sebe, ale i své tři syny, z nichž jeden byl dokonce
členem Waffen SS, spáchal 5. května 1945 sebevraždu. Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu
vojenské historie Trutnov se koná ve čtvrtek 12. 3. od 17:00. Vstup zdarma.

TRUTNOV V MALÍŘSKÝCH A GRAFICKÝCH DÍLECH ZE SBÍRKY
MUZEA PODKRKONOŠÍ
Město Trutnov si v roce 2020 připomíná 760 let. Jeho náměstí, ulice, park, návrší nad městem
i nesčetná malebná zákoutí se staly inspirací pro tvorbu řady výtvarných umělců. Výstava
představuje vybraná díla malířů a grafiků ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Z 19. století je
připomenuta tvorba Ignaze Russe, Petra Russe, Ignaze Fiedlera či Václava Kretschmera.
Z umělecké tvorby první poloviny 20. století nechybí trutnovské motivy v dílech Wenzela
Labuse, Josefa Polze nebo Bedřicha Mudrocha. Velká pozornost je věnována i výtvarníkům,
kteří zachytili Trutnov v 2. polovině 20. století, tedy Josefu Šabackému, Karlu Kratochvílovi,
Karlu Kapounovi, Jaroslavu Otmarovi, Jiřímu Bergrovi či Miloši Trýznovi. Výstava potrvá
do 19. 4.

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA ZE SBÍREK PAVLA JANATY A
TOMÁŠE KUBÍČKA
Výstava představuje drobnou grafiku a exlibris od předních českých tvůrců, malířů a grafiků
ze sbírek trutnovských členů Spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze, založeného roku 1918,

Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka. K vidění jsou ukázky z tvorby Hany Čápové, Jana Černoše,
Karla Demela, Evy Haškové, Güntera Hujbera, Vladimíra Komárka, Oldřicha Kulhánka,
Petra Minky, Karla Musila, Mariny Richterové, Josefa Wernera a dalších. Někteří z těchto
umělců patří mezi žáky prof. Zdeňka Sklenáře. Zastoupena je i tvorba trutnovského
výtvarníka Miloslava Lhotského. Část výstavy, která předznamenává sjezd sběratelů a přátel
exlibris na podzim 2021 v Trutnově, je zaměřena na téma bratří Čapků. Výstava potrvá do
26. 4.

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI SARDINIE
Herpetolog Karel Rozínek ze Dvora Králové nad Labem představí ve své přednášce
posluchačům nejen krásy a zajímavosti ostrova Sardinie ve Středozemním moři, ale seznámí
je též se zdejší opomíjenou skupinou živočichů, jakou jsou obojživelníci a plazi. Spolu s ním
budeme například hledat „tajemné jeskynní skřítky“, kteří v několika druzích obývají
nejrůznější jeskyně, štoly a další temná místa. Zjistíme, jak je možné, že tito obojživelníci,
kteří vůbec nemají vyvinuté plíce, dovedou dýchat, a dozvíme se i další zajímavosti ze světa
těchto živočichů. Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 3. od 17:00. Vstup zdarma.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE TEORIE RELATIVITY: OD
ARISTOTELA K EINSTEINOVI
Přednášející RNDr. Pavel Janeček, dlouholetý profesor fyziky na trutnovském gymnáziu, se
ve své přednášce bude věnovat problematice teorie relativity. Zaměří se na nejdůležitější
milníky na 2300 let dlouhé cestě za současným chápáním prostoru, času a gravitace. Přestože
je teorii relativity více než 100 let, pořád nás udivují jevy probíhající při vysokých rychlostech
nebo v silných gravitačních polích. Přednáška kromě historického exkursu přiblíží uvedené
jevy, které nemůžeme poznat z vlastní zkušenosti. Přednáška se koná ve čtvrtek 19. 3. od
17:00. Vstup zdarma.

SVĚT PANÍ BOŽENY NĚMCOVÉ
V tomto roce si připomínáme 200 let od narození Boženy Němcové, nejvýznačnější z českých
spisovatelek. Vzpomínalo se na její dílo, život, otazníky kolem původu i osobní vztahy.
Tentokrát navíc společně zjistíme, nakolik tvorbu paní Boženy ovlivnilo prostředí
Podkrkonoší, v němž vyrůstala. Povšimneme si, jak slavná autorka vnímala společenské i
vědeckotechnické změny probíhající v polovině 19. století. V přednášce PhDr. Františky
Vrbenské se také dozvíte nejnovější, dosud nepublikované informace, které se vztahují
k teoriím a hypotézám o jejím narození, a v diskusi je budete moci posoudit. Přednáška se
koná ve čtvrtek 26. 3. od 17:00. Vstup zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 3. 3. ** 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. V oddělení pro děti se na Vás bude těšit Křemílek
a Vochomůrka.

BESEDA PRO SENIORY
PRVOREPUBLIKOVÉ A PROTEKTORÁTNÍ FILMOVÉ HVĚZDY
Přednáší filmový historik, herec a spisovatel Jiří Bartoň
úterý 10. 3. ** 15:00 ** studovna
Zveme naše nejstarší čtenáře na besedu a autorské čtení herce a spisovatele Jiřího Bartoně.
Autor při svém vyprávění vychází ze své Velké knihy herců první republiky a protektorátu,
kterou napsal spolu s Robertem Rohálem. Kniha se zabývá jinde nepříliš publikovanými
skutečnostmi a snaží se jít pod povrch.
Vedle kapitol zabývajících se nejznámějšími umělci Adinou Mandlovou, Lídou Baarovou,
Hugo Haasem, Jiřinou Štěpničkovou, Rolfem Wankou, Věrou Ferbasovou, Hanou Vítovou,
Karlem Hašlerem, Annou Letenskou a mnoha dalšími se čtenáři a návštěvníci besedy seznámí
i s osudy Jarmily Bechyňové, Františka Vnoučka nebo Zdeny Kavkové.

KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 16. 3. ** 9:00 – 11:00 ** pobočka HSM
Zveme do naší knihovny maminky na rodičovské dovolené, které chtějí své děti seznámit s
pěknými knížkami.

DRÁČEK
čtvrtek 19. 3. ** 16:00 ** oddělení pro děti
Březen je měsícem čtenářů, a proto si tentokrát budeme povídat o svých oblíbených knihách.
Prosíme děti, které se k nám chystají, aby si s sebou vzaly svou nejmilejší knížku.
Těšíme se na Vás. Akce je určena dětem od 6 do 12 let.

LITERÁRNÍ PODVEČER SE SPISOVATELKOU HANOU MARIÍ
KÖRNEROVOU
úterý 24. 3. ** 17:00 ** studovna
Srdečně zveme širokou veřejnost na besedu s oblíbenou českou spisovatelkou Hanou Marií
Körnerovou. Psala už od dětství tzv. do šuplíku, její první román Pán hor ale vyšel až v roce
1993. Tato šestidílná sága mapující historii francouzského šlechtického rodu jí okamžitě
získala čtenářskou oblibu. Francie 18. a 19. století je ostatně kulisou, kterou autorka pro své
historicko-dobrodružné příběhy využívá nejčastěji.
Patnáct let pracovala ve zdravotnictví a znalost prostředí zúročila v románu Prosím vás,
sestřičko, Děkuji, sestřičko a Co neodvál ani čas. Nejznámějším a čtenářsky nejoblíbenějším
románem je vedle Pána hor i skutečný příběh z poválečného Československa nazvaný
Heřmánkové údolí nebo pětidílná historická sága Kočár do neznáma. Dobový thriller
Andělská tvář posloužil jako předloha ke stejnojmennému filmu Zdeňka Trošky. Přijďte si
poslechnout vyprávění úspěšné autorky, která má k dnešku na kontě již pětatřicet knih!

NOC S ANDERSENEM
pátek 27. 3. ** 19:30
Pohádkové nocování je určeno našim nejpilnějším čtenářům od 7 do 12 let, kteří se pravidelně
účastní akcí pořádaných v oddělení pro děti. Letos zveme na návštěvu knihovny všechny
skřítky domácí, lesní a vodní, šotky, trpaslíky a elfy.
Skřítkování začne v pátek 27. 3. v 19:30 a noc plná tajemství a záhad skončí v sobotu ráno
v 8:00.

POHÁDKOVÁ NOC S ANDERSENEM V POBOČCE HSM
pátek 27. 3. ** 19:00
Tento rok se uskuteční jubilejní 20. ročník pohádkové Noci s Andersenem. Tématem bude
200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. Dětští zájemci o nocování ve věku 7 –
11 let si mohou závaznou přihlášku s dalšími informacemi vyzvednout v naší knihovně v
týdnu od 9. 3. do 13. 3. a nocovat mohou přijít v kostýmu postavy z některé pohádky autorky.
Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat nejpozději do 20. 3. Na děti bude čekat večerní a
noční program se čtením pohádek a soutěžemi. Sejdeme se v pátek 27. 3. v 19:00 a brána
pohádkového království se uzavře v sobotu v 9:00.

JAZZINEC 2020
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 a Rady
Královéhradeckého kraje

BIG BAND GUSTAVA BROMA + BETTY SEMPER (80 LET KAPELY!)
úterý 3. 3. ** UFFO ** 19:00
Americký časopis DownBeat ho zařadil mezi 10 nejlepších big bandů světa. Na jeho
koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu jako Dizzy Gillespie, Diana Ross
and The Supremes, Ray Conniff, Ray Charles, Liza Minnelli, James Morrison, New
York Voices či Zbigniew Namyslowski. Legendární kapelník Gustav Brom odevzdal
před svým odchodem taktovku do rukou dirigenta Vlada Valoviče. Pod jeho vede ním
hrají „bromovci“ nejen známé swingové skladby, ale i výtečné vlastní kompozice.

STEVE „BIG MAN“ CLAYTON & THE WILD BLUESMEN (UK, DE,
CZ)
čtvrtek 12. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
Klavírista a zpěvák Steve „Big Man“ Clayton je držitelem řady cen – 3x British Blues Award,
Talkin‘ Blues Award a dalších ocenění. Je zároveň skvělým bavičem (cena Boogie Woogie
entertainer 2015). Kytarista Peter Schneider studoval hudbu v Brazílii, hrál v New Yorku a
San Diegu (Ike Turner Band). Basista sbíral hudební zkušenosti v zemích v oblasti Arabského
zálivu a Hongkongu. Bubeník Tomáš Bobrovnický (Tommy „B“) byl zvolen za „Bluesmana
roku 2012“ Slovenskou bluesovou společností.

PILGRIM (CHE) a IVA MAREŠOVÁ YASINSKI RAZAM
čtvrtek 19. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
Pilgrim: „Poutní“ kvintet curyšského tenorového saxofonisty Christopha Irnigera zraje v
průběhu let do jednoho z nejzajímavějších souborů mladých evropských jazzů. Některé
skladby jsou volně improvizovány, zatímco jiné jsou plně komponovány, ale většina je na
pomezí obou způsobů, a to s flexibilitou, která odráží přístup plný svobody, kde hráči reagují
velmi spontánně.
Iva Marešová Yasinski Razam
World music se silnými slovanskými kořeny, ve které se potkávají hudebníci z Čech,
Běloruska a Ruska. Původní trio začalo spolupracovat s ruským violistou Iliou

Chernoklinovem a bubeníkem Radkem Doležalem. Jejich autorské písně jsou postaveny
především na zvuku akordeonu fenomenálního běloruského akordeonisty Aliaksandra
Yasinského a výrazném projevu zpěvačky Ivy Marešové. Jejich živé koncerty patří k velkým
hudebním zážitkům, které se diváků dotýkají svou syrovostí a autenticitou.

JAZZINCOVÉ FINÁLE
sobota 28. 3. ** UFFO ** 19:00
The Chilean Project
Uskupení původně vzniklo jako podpůrná kapela význačných mezinárodních sólistů, kteří
zavítali do Chile. Jeho kvalitu si tak postupně mohli ověřit umělci jako Randy Brecker, Frank
Gambale nebo Billy Cobham. Formace poté v roce 2016 zahájila svůj sólový projekt v New
Yorku nahrávkou prvního disku „Live at The Blue Note“. Christian Gálvez na elektrickou
basovou kytaru, Cristián Cuturrufo na trubku, Nelson Arriagada na kontrabas a Alejandro
Espinoza na bicí prozkoumávají rozmanité jazzové styly, kterým propůjčují coby vynikající a
všestranní umělci velmi osobitý zvuk.
Christian Gálvez (Bass), Alejandro Espinosa (Drums), Cristián Cuturrufo (Trumpet) and
Nelson Arriagada (Cello).
GoGo Penguin (UK)
Silné melodie, lámané beaty, proměnlivost a emotivnost – to jsou základy jedné
z nejzajímavějších evropských post-jazzových kapel posledních let. Elektro-akustická britská
senzace čerpá z opojné kombinace vlivů od umělců jako Brian Eno, John Cage či
Squarepusher, ale i z atmosféry deštěm zmáčených šedivých ulic Manchesteru. Znějí v ní
prvky rocku a minimalismu, stejně jako trip hopu a další klubové taneční hudby. Pianista
Chris Illingworth, kontrabasista Nick Blacka a bubeník Rob Turner zkrátka vytvářejí hudbu
pro srdce, hlavu i nohy.
Chris Illingworth – klavír, Nick Blacka – kontrabas, Rob Turner – bicí
Karel Růžička & Clarence Penn feat. Tomáš Baroš & Piotr Wylezol (USA, PL, CZ)
Jen několik málo Čechů dokázalo odejít do USA a živit se tam hrou. Synovi slavného
jazzového pianisty Karla Růžičky se to povedlo. Splnil si svůj sen, hraje v New Yorku a vydal
desku, na které mu sekunduje i slavný John Patitucci. Na speciální vystoupení na Jazzinci
přiveze své oblíbené spoluhráče – polského pianistu Piotra Wylezola, kontrabasistu Tomáše
Baroše a předního bubeníka newyorské scény Clarence Penna (Stanley Clarke, Diana Krall,
David Sanchez, Ellis a Wynton Marsalis atd.).
Libor Šmoldas NYC TRIO (feat. Adam Nussbaum and Jay Anderson) (USA, CZ)
Další zvuk New Yorku! Náš přední kytarista Libor Šmoldas na Jazzinec opět přiveze rytmiku
světové třídy – o generaci starší bubeník Adam Nussbaum a kontrabasista Jay Anderson
doprovázeli Michaela Breckera, Marii Schneider, Boba Mintzera, Eliane Elias, Stana Getze,
Mika Sterna, Johna Scofielda, Johna Abercrombie, Joea Lovana, Lee Konitze, Sonnyho
Rollinse, ale i nejazzové muzikanty, jako jsou Frank Zappa či Tom Waits!
Předávání cen 7. ročníku světové soutěže JAZZ WORLD PHOTO.

MACEO PARKER IT’S ALL ABOUT LOVE!!
sobota 4. 4. ** Národní dům ** 19:00
50 let na scéně oslaví letos tato legenda funk jazzu.
Nejdříve doprovázel jiné (slavné období s Jamesem Brownem), od 90. let minulého století
vystupuje už jen se svým bandem. Hrál i po boku George Clintona, Red Hot Chili Peppers
nebo Prince, který ho nazýval učitelem a jehož píseň Baby Knows funguje na publikum každé
Parkerovy živé show. A snad dojde i na I Got You (I Feel Good), Mother Popcorn nebo Sex
Machine. Šestasedmdesátiletý altsaxofonista má na koncertech neuvěřitelné množství nápadů
a energie, také čas zde běží v jiném tempu, pokud je dobré publikum, koncert se natahuje do
rekordní délky.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

JIŘÍ STRAKA - BOUŘE NAD STUDENCEM
kurátor: Martin Dostál
Cokoliv si v životě přejete, tak se může stát. I tak by se dal pojmout příběh malíře Jiřího
Straky (nar. 1967 v Praze), jehož výstava s názvem Bouře nad Studencem se rozhostila v
prostorách Galerie města Trutnova. Poklidná, romantická a malebná přírodní zákoutí
podkrkonošské krajiny odkazují sice k tradici motivů, kterými tento kraj proslul, ale jsou
vyvedena ve velkých formátech způsobem tradiční čínské tušové malby. Jiří Straka totiž má
vedle Prahy jako svůj druhý domicil Peking, kde má i svůj ateliér, čínskou manželku, mluví
čínsky a miluje od mládí čínské umění. Tušovou malbu v Číně také vystudoval, hned po
studiu sinologie na Karlově univerzitě. Vytváří moderní podobu tušové malby, svého druhu
syntézu čínského stylu s pohledem a myšlením západního umělce. Svými pracemi většinou
odkazuje k čínské realitě; zaujaly ho kupříkladu různé detaily ze stavenišť na okraji velkých
megaměst s proplétající se sítí drátů, ale také tamní nevěstky či potulní psi. Nevyhýbá se ani
poetickým motivům, svého času zaujal velkoformátovými malbami ptačích pírek. Napětí
mezi západním a východním se odehrává i v krajině Podkrkonoší, kam malíř zajíždí za svými
rodiči, kteří bydlí nedaleko Jilemnice. Kraj důvěrně zná a odhaluje jeho krásnou přirozenost
způsobem a prostředky z jiného světa, nad kterými se tají dech a díky nimž vidíme naši realitu
jinak, objevně a velkolepě.
Vernisáž proběhne ve středu 11. 3. v 17:00, autor na ní osobně předvede proces vzniku
tušových maleb. Výstava potrvá do 18. 4.

JAZZ WORLD PHOTO 2020
Sedmého ročníku celosvětové soutěže snímků ze světa jazzu, blues a přidružených žánrů se
letos zúčastnili profesionální i amatérští fotografové z více než čtyřiceti zemí. Odborná
mezinárodní porota vybrala z tři sta čtyřiceti sedmi přihlášených kolekci třiceti těch, které
nejvíce zaujaly. Ty nejlepší ze všech můžete poprvé spatřit v prostorách Městského úřadu
Trutnov na vernisáži v pátek 27. 3. v 17:00 za účasti některých porotců a autorů. Tradičně
zahraje trutnovská jazz-funková kapela MyBand. Po vernisáži proběhne workshop pro
fotografy.
Vyhlášení vítězů se odehraje tradičně následující den v rámci festivalového finále Jazzince.
Výstava potrvá do 5. 6.

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

OKRESNÍ KOLO KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL
čtvrtek 12. 3. ** 8:00 – 18:00 ** Koncertní sál ZUŠ Trutnov
Koncertní sál ZUŠ Trutnov najdete v přízemí hlavní budovy ZUŠ Trutnov na Krakonošově
nám. 73.

KLAVÍRNÍ KONCERT
úterý 17. 3. ** 17:00 ** Koncertní síň B. Martinů
Vystoupí žáci klavírního oddělení ZUŠ Trutnov, kteří se účastnili okresního kola klavírní
soutěže. Zazní klavírní skladby z klasické a soudobé hudby.
Program: L. v. Beethoven, F. Chopin, S. Prokofjev, P. Eben a další.

TANEČNÍ WORKSHOPY S DANIELEM URQUILLOU
Daniel Urquilla je sólista, choreograf a pedagog Národního souboru Argentiny
Workshopy pro veřejnost:
pátek 20. 3. ** 18:00 – 20:30
VÝUKA ARGENTINSKÉHO TANGA
Lekce je určena široké veřejnosti - jednotlivcům i párům a je zahájena praktickou přednáškou
o významu a síle objetí, kontaktu a vnímání druhé osoby. Workshop vede Daniel Urquilla a
Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.
Cena lekce 500 Kč.
sobota 21. 3. ** 10:00 – 12:30
VÝUKA TANCE ARGENTINY - ZAMBA A CHACARERA
Nejedná se o párové tance, určeno jednotlivcům i bez předchozích tanečních zkušeností.
Workshop vede Daniel Urquilla.
Cena lekce 500 Kč.
Všechny lekce probíhají v tanečním sále ZUŠ Trutnov, budova A, Školní ulice 151.
Pořádá společnost Tango Praha ve spolupráci se Studiem, z. s., a ZUŠ Trutnov.
Přihlásit se můžete na: michalickova@zustrutnov.cz; informace poskytne Jana Michaličková
na tel. 604 355 69

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA UFFO
SNÍMEK 51
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Kašpar, Praha
Portrét britské vědkyně Rosalindy Franklinové a její často přehlížené role při objevu dvojité
struktury šroubovice DNA. V době, kdy Crick, Watson a Wilkins obdrželi Nobelovu cenu za
výzkum na toto téma, byla skutečná objevitelka již mrtvá. Zemřela ve 37 letech na rakovinu
vaječníků, která byla důsledkem častého ozařování. Příběh zkoumá, jak se chytré, tvrdohlavé
a odvážné ženě pracuje na poli, kterému dominují muži. Historie, romantika i věda jsou zde v
rovnováze.

Režie: Filip Nuckolls. Hrají: Eva Elsnerová, Lukáš Jůza, Jan Zadražil, Daniel Ondráček,
Matouš Ruml, Marek Němec.
středa 18. 3. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, ostatní vstupné 370, 340, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 2.

KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav
Každá rodina má svoje skrytá tajemství. Ve chvíli, kdy vyjdou na povrch, nic už není jako
dřív. Je možné se cítit opuštěný v rodinném kruhu? Je touha po penězích silnější než touha po
životě? A znamenají peníze vždycky štěstí? Klasické americké drama Tennesseeho Williamse
bylo v roce 1955 oceněno Pulitzerovou cenou a je sondou do problémů rodinného života.
Rodina je základ společnosti a snažíme se ji udržet pohromadě za každou cenu, protože jak
praví sám autor: „Vítězstvím pro kočku na rozpálené plechové střeše je to, že se tam snaží
vydržet co nejdéle.“
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Malvína Pachlová, Milan Ligač, Alena Hladká, Petr Prokeš, Ivana
Nováčková, Petr Bucháček, Milan Koníček, Karina Modrá, Mariana Marková, Lucie Veselá a
další.
čtvrtek 26. 3. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, ostatní vstupné 370, 340, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 2.

MONSTER (NETVOR)
Divadelní delikatesy: Sharon Vazanna Dance Group (Izrael)
Sharon Vazanna je nezávislá choreografka a tanečnice, je zakladatelkou taneční
skupiny SHARON VAZANNA DANCE GROUP. Kromě toho je také vyhledávaným
tanečním pedagogem. Získala řadu ocenění jako choreografka i jako tanečnice. Její
představení byla pozvána k realizaci v USA, Itálii, Švýcarsku, Německu, Švédsku,
Španělsku a Dánsku. Hlavním tématem její tvorby je TĚLO V TANCI. Jak sama říká:
„Snaha o ideální tělo nás odcizuje od samotného těla.“
Taneční představení Monster: Tři ženy prohledávají svá těla od hlavy k patě a hledají
vzpomínky: jizvu, otisk, příběh. Ve svých tělech najdou mapu svých vlastních lidských
zkušeností fyzických i emocionálních. Odhaleny jsou neskutečné příběhy o fyzických
přeměnách po celý život – dospívání, těhotenství, porod. Ale po celou dobu povstávají
proti svým tělům. Ve snaze dodržovat nepsané kódy se tyto tři ženy snaží najít své
místo ve společnosti, která vnímá neustále se měnící ženské tělo jako zdroj nebezpečí.
Snaží se zdokonalit své nedokonalosti. Nikdy nekončící bitva o utajení Netvora…
Autorka, choreografka, performerka: Sharon Vazanna. Účinkují: Tamar Sonn, Tal Nof,
Dana Zeharia.
středa 11. 3. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DD, ostatní vstupné 370, 340, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 11.

HRDINOVÉ
Divadlo a hudba: Komorní divadlo Kalich
Tři veteráni z první světové války – Gustav, René a Fernand. Žijí spolu v domově
důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého současného útočiště, vzpomínají na
svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká.
Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli
omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší

konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání
– pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít
monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, a
společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání
větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním životním dobrodružství?
A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí?
Režie: Petr Slavík. Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka.
neděle 22. 3. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní vstupné 370, 340, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 11.

TWOMAN SHOW
Stand-up comedy vystoupení Adély Elbel a Pavla Tomeše
Stand-up comedy vystoupení 2 v 1. Dvě ONE WO/MAN SHOW v jednom večeru.
Adéla ELBEL a Pavel TOMEŠ, ostřílení stand-up komici z Brna, které znáte např. z TV
pořadů Comedy Club na Prima Comedy Central nebo Na stojáka (HBO, ČT) a také z
představení Komici s.r.o. nebo Nastojáka live.
Pavel Tomeš mluví k ženám a Adéla Elbel má co říct mužům, a tak během večera osloví celé
genderové spektrum. Testosteronem a estrogenem nabité představení zaručí jistotu kvalitně
prožitého a humorem protkaného večera. Jedinečná příležitost vidět na jednom pódiu názor
muže a ženy, a to hned po sobě a naprosto bez obalu.
neděle 29. 3. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 250, 220 Kč ** předprodej vstupenek od
20. 1.

PAULINA SKAVOVA: PAR FORCE
Ozvěny dávných mýtu a legend, tragičnost smrti, uctívání zvěře i lesa, kouzelná božstva,
magické a osudové ženy. Toho všeho se dotýkáme v díle sochařky Pauliny Skavove. Projekt,
který se připravoval skoro dva roky, se blíží do finále. Tato výstava bude uvedena ve čtyřech
galeriích v republice, v Galerii Obecního domu v Opavě měla premiéru 4. 12. 2019, další
uvedení bude v Galerii UFFO v Trutnově, v Jihočeské Alšově galerii a v Praze v Galerii
Arcimboldo. K výstavě vychází publikace PAR FORCE, která bude k dostání na vernisážích i
ve specializovaných obchodech. Kurátor výstavy – Jan Kunze.
do 31. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí – pátek 8:00 – 18:00, sobota 12:00 – 18:00
** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

A NA NOZE PEVNINA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro děti od 4 let. Malá holčička Jazmína nejraději ze všeho skáče a tančí. Jednoho
dne se však něco přihodí a ona najednou tančit nemůže. Začne si všímat, co se hýbe a tančí
kolem ní. Dobrodružství imaginace a radosti ze hry, ve které se prolíná fantazie s realitou,
může začít! Něžně dravý a skutečný příběh o radosti z pohybu pro děti a děti v nás.
Koncept a režie: Dominika Špalková. Hraje: Jazmína Piktorová.
neděle 1. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 ** vstupné 90 Kč, se slevovou kartou 72 Kč **
předprodej vstupenek od 27. 1.

VINNETOU
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Polárka, Brno
Představení pro děti od 6 let. V jako Vznešený I jako Indián N jako Neporazitelný N jako
Neohrožený E jako Energický T jako Tajemný O jako Old Shatterhand U jako Udatný.
Výjimečně hravá imaginace režiséra Jiřího Jelínka přetavila letitou literární legendu jménem
Vinnetou do plnokrevných divadelních hrátek, v nichž je ukryta přemíra prvotřídní pastvy k
potěše dětí, rodičů, dědků i bab.
Autor: Karel May. Režie: Jiří Jelínek. Hrají: Jaroslav Tomáš, David Smečka, Táňa Hlostová,
Monika Jelínková j. h., Tereza Lexová, Kateřina Veselá, Kateřina Francová.
neděle 15. 3. ** UFFO ** 15:00 ** vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč **
předprodej vstupenek od 27. 1.

POUTNÍCI
V prosinci 1970 odehrála legendární kapela Poutníci, hrající bluegrass a country, svůj první
koncert. Na první album si však musela počkat až do roku 1987. Nejslavnějším obdobím
kapely byla osmdesátá léta dvacátého století, kdy v uskupení působil banjista, skladatel a
zpěvák Robert Křesťan a další špičkový hráč na banjo Luboš Malina. Toto slavné období, ve
kterém Poutníci mimo jiné dvakrát zvítězili na plzeňské Portě, připomíná supraphonská
kompilace Zlatá éra: 1983 – 1991, vydaná roku 2017.
čtvrtek 5. 3. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 200 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 11.

PoStOjíme v Uffu
Koncert na stání, Police Symphony Orchestra
PSO slaví 10. narozeniny a celou sezónu naděluje speciální koncerty. Tenhle bude ve znamení
velkých světových kapel a zpěváků, těšit se můžete na známé hudební pecky v symfonické
úpravě. Pobrukování a tancování vítáno! Dirigentskou taktovkou vše zkrotí Joel Hána a Věra
Vlčková, pěveckých partů se ujme Jan Sklenář. Přijďte se svézt na vlně energie a zažít
orchestr tak trochu jinak.
sobota 14. 3. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 190 Kč ** předprodej vstupenek od 18.
11.

ARGENTINSKÉ TANGO
Večer s argentinským tangem – tancem propojujícím lidi různého věku i národností.
Nabízíme Vám program, v němž uvidíte vynikajícího tanečníka Cema Tezcana, který sice žije
v Česku, ale pochází z tureckého Istanbulu. Představí se Vám spolu se špičkovou taneční
partnerkou z Polska, kterou je Małgorzata Kral. O hudební složku se postarají dva členové
tureckého OKOTANGO Quartetu: Özdener Koyutürk – klavírista, vedoucí souboru, skladatel
a aranžér, Gustavo Battistessa (pocházející z Buenos Aires v Argentině) – bandoneon, což je
druh knoflíkové tahací harmoniky. Argentinské tango má v Turecku dlouholetou tradici.
Okotango Quartet hraje na nejprestižnějších milongách (tj. na tanečních setkáních a zábavách)
a v zavedených tanečních klubech argentinského tanga, na festivalech a přehlídkách nejen v
Turecku, ale i ve střední Evropě či Rusku. Cem Tezcan se začal věnovat argentinskému tangu
téměř před 20 lety, učil se u mistrů přímo v Argentině. Jeho osobitý styl, dlouhodobé
zkušenosti z řady akcí, milong a festivalů nám dává jedinečnou šanci zhlédnout argentinské
tango tak, jak původně vzniklo – je zejména o souladu s partnerem, o splynutí dvou duší v
jednu, je to jemné plutí po parketu, má sexuální náboj… To vše nabídne pořad

ARGENTINSKÉ TANGO. A těm z Vás, kdo nechtějí být jen diváky, ale mají zájem si
případně tento tanec také vyzkoušet, dá i tuto možnost.
úterý 24. 3. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 300 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 2.

BOSNA A HERCEGOVINA
Cestopisný večer Libora Drahoňovského
Cestovatel, etnolog Libor Drahoňovský připravil besedu o Bosně a Hercegovině, ve které se
věnuje zajímavé a bohaté historii regionu, národnostní a náboženské rozmanitosti,
pamětihodnostem i přírodním krásám: „Spatříme pohoří v okolí Sarajeva i národní park
Sjutesku s majestátní horou Maglič. Prohlédneme si nádherné Sarajevo, světoznámý Mostar a
další malebná města. Navštívíme Aivatovici, nejvýznamnější svátek muslimských Bosňáků.
Neopomineme ani jak významné, tak i časem zapomenuté Čechy, kteří v Bosně i Hercegovině
působili a přispěli k jejímu rozvoji, případně se zasloužili o její zdokumentování. Za všechny
jmenujme malíře Ludvíka Kubu, fotografa Františka Topiče a věhlasného architekta Karla
Paříka.“
pondělí 2. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 3.
2.

STOPEM SE PSEM V ASII
Cestopisný večer Slávka Krále
Vyrazil jsem na 7 cest: 5x půl roku a 2x roční cesta kolem světa. Poslední cesta byla s mojí
psí společnicí Corey. Chtěl jsem se usadit po návratu z Afriky, kde jsem prostopoval 14 zemí,
tak jsem si řekl A DOST! A pořídil jsem si border kolii Corey. Brzy mi ale kamarádi napsali,
že jedou do Itálie. S díky jsem odmítl, že mám štěně, a šel jsem na stopa z Prahy do Plzně. A
úplnou náhodou jsem si stopnul boží partu jedoucí do Švýcarska. „Nevadilo by vám zajet v
Plzni ke mně domů, abych si tam vzal stan a spacák?“ Nevadilo a už jsme jeli Švýcarsko a
Itálii. Měsíc na to jsem přednášel v Rumunsku a pak jsme projeli i celý Balkán, kde nás
uchvátila Albánie a Černá Hora. Já zatím přišel na to, že Corey má ráda cestování stejně jako
já. Tím začala i má poslední cesta. Přijel jsem domů a koukám do mapy, kam se dá nejdál
dostat po zemi. Jelikož psi nesmí a já nechci létat. Japonsko mi přišlo jako skvělý nápad. Už
jsem tam byl a ta země mě naprosto uchvátila. A věřte nebo ne, za 5 týdnů jsme ve
Vladivostoku koukali na Japonsko přes moře. Jak to ale celé dopadlo, se můžete dozvědět v
mojí přednášce nebo lépe řečeno stand-upu.
úterý 10. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 3.
2.

ČERNOBYL
Cestopisný večer Tomáše Kubeše
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět. S následky se potýkáme dodnes a
ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá
dnes v zakázané zóně. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat, jak vypadá
místo po více než 33 letech od havárie.
Autor Tomáš Kubeš - fotograf, novinář a cestovatel. Několik let prožil putováním po
Africe. Procestoval také Asii. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů,
navštívil více jak 120 zemí světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu,
architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky a články můžete najít v
Česku v mnoha časopisech, například Koktejl, Lidé a Země, včetně zahraničních
médií. Kromě oblíbené Afriky objevuje také poslední původní světy na ostrově Nová

Guinea. Vše kolem nás se doslova před očima mění a mnohé tradiční obyvatele země
pohlcuje moderní svět, proto dokumentuje to, co již dlouho existovat v původní
podobě nebude.
pondělí 16. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od
3. 2.

EXPEDICE BORNEO
Cestopisný večer manželů Motani
Budeme brouzdat rybářskými přístavy. Ochutnáme výborné pečené ryby. Město Kuching nás
překvapí moderním mostem. Na Borneu nás uchvátí deštný prales, bujná zelená vegetace,
obrovský květ raflézie, který vykvete jen jednou za čas. Budeme pozorovat létající veverky,
létající lemury, létající žáby, medvědy malajské, rezavé orangutany, nosaté a břichaté opice
kahau, opice makaky. Objevíme také malého okatého nártouna, jedovatého savce lori,
jedovaté hady i škrtiče. Budeme šnorchlovat, blízko bahenní sopky najdeme pruhované
mořské hady. Spatříme vzácné delfíny orcely tuponosé a podivné ryby lezce, co žijí ve vodě i
na suchu. Vydáme se do vesnice bývalých lovců lebek, kde ještě stále visí pravé lidské lebky.
Setkáme se s velmi obávaným kmen Iban, který žije v dlouhých dřevěných domech. Na řece
Kinabatangan se nám podaří najít vzácné trpasličí slony bornejské. Ulovíme zubatého
krokodýla. Nakonec se vydáme za pravými mořskými cikány, kteří ještě žijí na plytkém
tyrkysovém moři v dřevěných chatrčích na kůlech.
pondělí 30. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od
3. 2.
BRATŘI EBENOVÉ
Marek, Kryštof a David Ebenové jsou naprosto výjimečnou sestavou, která nepatří do
žádného hudebního proudu. Jejich muzika s vlivy klasiky, folku, rocku i jazzu je plná
jemné ironie, svižného slovníku a neotřelých rýmů. Kromě tria bratří Ebenových tvoří
kapelu rytmika působící v kapele ETC Vladimíra Mišíka - Jiří Veselý (basová kytara,
akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary).
Kapelu doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
čtvrtek 12. 3. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 350, 320, 300 Kč ** předprodej vstupenek
od 18. 11.

HORKÝŽE SLÍŽE
Slovenská rocková kapela, která pochází z Nitry, dorazí po třech letech do UFFA! Za svou
kariéru si vybudovala na Slovensku i v České republice velice silnou pozici, kdy na svých
samostatných štacích vyprodává kluby, kulturní domy i sportovní haly. HORKÝŽE SLÍŽE
jsou oblíbenou festivalovou stálicí a mají za sebou více jak 2000 koncertů. Koncert je na
stání.
čtvrtek 19. 3. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 350 Kč v předprodeji, 400 Kč v den
koncertu ** předprodej vstupenek od 18. 11.

