ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V PROSINCI 2018
sobota 1. 12.

neděle 2. 12.

pondělí 3. 12.

pondělí 3. 12.

úterý 4. 12.

úterý 4. 12.

středa 5. 12.

sobota 8. 12.

8. - 26. 12.

TRADIČNÍ STAROČESKÉ VÁNOCE
Workshopy pro celou rodinu - tradičně i netradičně na téma Vánoc.
Výroba nejrůznějších vánočních dekorací, podmalba na sklo,
jednoduché drátování, keramické jmenovky na dárky, vánoční přání
technikou embosování a kreativního zdobení, oblíbené zdobení
perníčků. Připraveno bude vánoční občerstvení, voňavý čaj i káva.
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem za podpory
Královéhradeckého kraje a města Trutnova
Voletiny 22 ** 13:00 - 17:00 ** vstupné 70 Kč
VÁNOČNÍ STROM 2018
Tradiční městská slavnost
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Partneři: ČEZ, a. s.; KASPER Trutnov; Šolc konstrukce s.r.o.
Krakonošovo náměstí ** 14:30 - 18:00
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Hosté besedy: Ivanka Devátá, Marie Formáčková a Andrea Andrei
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30
OČI NEPÁLU
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
MIKULÁŠOVINY
Mikulášská nadílka se zábavnou show Vandy a Standy
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00
PETR NEKORANEC - tenor
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
WILLIAM KELLEY (USA) - dirigent
Koncert festivalu Trutnovský podzim 2018
Pořadatel: UFFO
Patron koncertu: KASPER Trutnov
UFFO ** 19:00
TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK XV
Hrají: The.Switch, V.A.R., Tixtide, Neodůvodnitelná Lítost, Blues
Mystery, Strange?
Pořadatel: Tomáš Trochimovič a Libor Mazura
Voletiny 18 ** 18:00 ** vstupné 150 Kč
TRUTNOVSKÝ ADVENT 2018
Cyklus koncertů duchovní hudby
Pořadatel: Martin Matyska ve spolupráci s městem Trutnovem a
Arciděkanstvím Trutnov
Kostel Narození Panny Marie ** vstupné 120 Kč, senioři, žáci a

neděle 9. 12.

pondělí 10. 12.

pondělí 10. 12.

úterý 11. 12.

úterý 11. 12.

středa 12. 12.

čtvrtek 13. 12.

čtvrtek 13. 12.

čtvrtek 13. 12.

sobota 15. 12.

pondělí 17. 12.

úterý 18. 12.

studenti do 26 let 60 Kč
ZPÁTKY DO BETLÉMA
Rodinné UFFOkousky:
Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00
KAMARÁDKA KNÍŽKA
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00
CRAVATE CLUB
Činoherní divadlo A: Divadelní společnost DuEt
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
RADUJME SE, VESELME SE!
Představení Divadla U staré herečky pro MŠ a 1. - 2. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Vystoupí soubor ZHOR a sólisté hudebního oboru
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00
SE SLAVNÝMI V KUCHYNI
Tradiční setkání nejstarších čtenářů
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00
TŘICELITELÁ VÁLKA A KRKONOŠE
Přednáška Mgr. Jiřího Loudy
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
FRIDA KAHLO
Divadlo a hudba: ADF Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
VINCENC
Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
CHOREA CORCONTICA A HOSTÉ
Tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
DANKA ŠÁRKOVÁ: VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
Beseda s promítáním a autorským čtením

středa 19. 12.

čtvrtek 20. 12.

pátek 21. 12.

neděle 23. 12.

pondělí 24. 12.

úterý 25. 12.

pondělí 31. 12.

Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00
DĚDEČEK OGE
Představení Divadla Cylindr pro 3. - 7. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
JINDŘICH VLČEK A DALŠÍ VÝTVARNÍCI LEGIONÁŘI
Přednáška PhDr. Vlastimila Havlíka, Ph.D.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A KRKONOŠSKÉ
COLLEGIUM MUSICUM
Společný vánoční koncert komorního smyčcového souboru a
komorního sboru pod vedením Víta Mišoně
Tomáš Korbel - dirigent
Kateřina Killarová - sólistka (soprán)
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO a město
Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 10:30
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Vánoční koledy v podání dětského sboru farnosti od 23:30
Pořadatel: Římskokatolická farnost arciděkanství Trutnov
Kostel Narození Panny Marie ** 24:00
H-KVINTET A HOSTÉ
Vánoční koncert
Jana Madževská, Jitka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Adamová a
Pavel Traspe - zpěv
Emerich Drtina - host
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí ** 23:45

VÝSTAVY
do 4. 12.

do 31. 12.

do 7. 1.

KURT GEBAUER: ONY
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
STANISLAVA ŠREJBEROVÁ A HELENA ŠRŮTKOVÁ:
ŠLÁPOTY V NITÍCH A OLEJI 2
Výstava paličkovaných krajek a olejomaleb s vánočním nádechem
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
KERAMIKA V ČESKO-POLSKÉ FOTOGRAFII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

do 8. 1.

STUDENTSKÁ VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička (Jiráskovo náměstí 325) ** otevřeno každý
vyučovací den 8:00 - 16:00

do 16. 1.

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

do 20. 1.

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
MÍLA BENDOVÁ: POHLEDY DO SVĚTA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ
TAJUPLNÝ DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ SVĚT
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
VÁNOCE S JOSEFEM LADOU
Vernisáž 6. 12. od 17:00
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
MARTIN BÖHM
Vernisáž 11. 12. od 18:00
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 20. 1.

do 16. 2.

7. 12. - 27. 1.

12. 12. - 22. 1.

JAZZINEC 2019
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

ERIK TRUFFAZ A LENKA DUSILOVÁ
OTEVŘOU JAZZINEC 2019
Zcela speciální koncert otevře 21. ročník vyhlášeného mezinárodního festivalu Jazzinec.
Jen v Trutnově se na jediném koncertu potkají tři mimořádné osobnosti. Šestinásobná
držitelka hudebních cen Anděl Lenka Dusilová se představí v novém sólovém programu.
Zpěvačka a její neomylná hudební intuice propojí množství nástrojů s loopery v působivé
vitráže, jimž dominuje Lenčin naléhavý, sebejistý a neustále hledající hlas. Sólový projekt
Lenky Dusilové je hodnocen jako nejsilnější moment Crossroads 2018, kde získala první
místo na tomto mezinárodním setkání promotérů a hudebních novinářů. Na Jazzinci vystoupí
už potřetí, pokaždé v jiném projektu a v jiném prostoru.

Česká - a vlastně i západoevropská premiéra - tak by šlo nazvat vystoupení progresivní fusion
kytaristy Davida Kollára s legendárním švýcarsko-francouzským jazzovým trumpetistou
Erikem Truffazem. Potkali se vlastně náhodou, a stejně tak i spolu stanuli na pódiu. Zahráli
jen jednou - ale následovaly obrovské ovace. A hlavně myšlenka natočit společnou desku. A
tak i brzo přišla nabídka otevřít Jazzinec 2019. Oba muzikanti přijedou do ČR jen na tento
jediný speciální koncert.
Neobvyklé bude i místo - Jazzinec tentokrát zamíří do trutnovského kina Vesmír. Ve čtvrtek
7. února zde bude zahájen první ročník z třetí dekády tohoto festivalu. Až do konce dubna
pak budou každý týden navazovat další a další koncerty. Finále bude v sobotu 23. března.
Program festivalu bude tradičně odtajněn na Štědrý den.
Permanentky na celý festival je možné zakoupit u Báry A. (731 414 509). Předání pak je
řešeno v kavárně Lesa v Jihoslovanské ulici v Trutnově.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.
Ve dnech 24., 25. a 31. 12. a 1. 1. bude zavřeno.
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 20. 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 reprodukcí Ladových obrazů
a obrázků, připravená ve spolupráci s jeho žijícími potomky, nás zavede do období vánočních
svátků a zimních radovánek našich předků. K vidění tak budou 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.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 6. 12. od 17:00. Výstava potrvá do 27. 1.

TŘICELITELÁ VÁLKA A KRKONOŠE
Historik Mgr. Jiří Louda z Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí připomene ve
své přednášce třicetiletou válku, od jejíhož vypuknutí uplynulo v letošním roce 400 let a která
dlouhodobě ovlivnila tvář Evropy i našeho regionu. Tento vleklý konflikt, zažehnutý v
Čechách „ohavnou rebelií“, se odrazil například v konfiskaci řady panství, příchodu nových
šlechtických rodů, zásadní změně náboženského vyznání či emigraci. Přednášející připomene
nejen situaci v Krkonoších, ale i v královském věnném městě Trutnově, za třicetileté války zle
poškozeném.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. od 17:00. Vstup volný.

JINDŘICH VLČEK A DALŠÍ VÝTVARNÍCI LEGIONÁŘI
Historik PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové se bude v přednášce
věnovat maloskalickému rodákovi, malíři Jindřichu Vlčkovi (1885 - 1968). Vlček studoval na
Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a na pražské Akademii výtvarných umění, v letech 1906
- 1908 žil a pracoval v USA. V srpnu 1918 vstoupil do legií v Rusku. Jako malíř-reportér byl
účastníkem slavné sibiřské anabáze Čechoslováků. Vytvořil řadu prací s válečnými motivy z
Ruska, Sibiře, Haliče, s krajinářskými motivy z východních Čech. Navrhoval rovněž poštovní
známky s legionářskou tematikou, plakáty, diplomy, pamětní listy. Zmíněny budou další
výtvarníci a architekti působící v československých legiích, např. O. Gutfreund, V. Špála, F.
Bílek, E. Filla, F. Kupka, V. Preissig, V. Švec, J. Zázvorka.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. 12. od 17:00. Vstup volný.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 4. 12. ** 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.

KAMARÁDKA KNÍŽKA
pondělí 10. 12. ** 9:00 - 11:00 ** pobočka HSM
Zveme opět maminky i tatínky na rodičovské dovolené, aby se svými dětmi zavítali do naší
pobočky v Horním Starém Městě. Budou na ně čekat pěkné knížky, a zpříjemní si tak čekání
na Ježíška.

SE SLAVNÝMI V KUCHYNI
středa 12. 12. ** 9:00 ** studovna
Jako každý rok se i letos sejdeme v předvánočním čase s našimi nejstaršími čtenáři.
Navštívíme kuchyně známých českých hereckých osobností, dozvíme se jejich kulinářské tipy
a vychytávky. Nebudou chybět ani jejich komické, pikantní a zábavné historky nejen z
kuchyně. Nahlédneme pod pokličku hvězdám první republiky Adině Mandlové, Janu
Marvanovi, Lídě Baarové, Antonii Nedošínské a dalším. Dozvíme se, co chutnalo Rudolfu
Hrušínskému, osvědčené receptury Stelly Zázvorkové, Jiřího Sováka a jiných českých herců.
Návštěvníci setkání si nejlepší recepty odnesou i s sebou domů. Těšíme se!

DRÁČEK
čtvrtek 13. 12. ** 16:00 - 17:00 ** oddělení pro děti
Akce je určena dětem od 6 do 12 let. Tentokrát budeme cestovat a podíváme se, jak se slaví
vánoční svátky v různých částech světa.

DANKA ŠÁRKOVÁ: VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
úterý 18. 12. ** 17:00 ** studovna
Již podruhé k nám do knihovny zavítá spisovatelka a cestovatelka Danka Šárková. Tentokrát
bude součástí besedy promítání fotek a videí z cest na téma „Všude žijí lidé“. Jako vášnivá
cestovatelka povypráví i o putování do Asie a Afriky. Chybět nebude ani autorské čtení z její
poslední knihy Ukradené dětství Kamily, které se odehrává z větší části v jihovýchodní Asii.
Na závěr besedy proběhne autogramiáda všech autorčiných knih. Ty si zde pak můžete koupit
se slevou až 50 % jako vánoční dárky pro sebe či své blízké.

VÁNOČNÍ LUŠTĚNÍ V POBOČCE HSM
V tomto krásném předvánočním čase zveme děti 2. - 5. tříd do knihovny v Horním Starém
Městě na vánoční luštění křížovky. Zájemci mohou přijít v době od 12:00 do 17:30 během
celého prosince. Za správné vyluštění tajenky dostanou malou odměnu.

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 promění ve svět nespoutané fantazie, snění a dovádění, v
místo, kde lze zažít malé i velké zázraky. Výstava potrvá do 16. 2.

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 7. 1.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA
PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
OČI NEPÁLU: NÁVRAT (2017)
Cestopisný večer Ctibora Košťála. Nikdy neříkej nikdy… Po návratu ze zemětřesením
zmítaného Nepálu jsem hlasitě deklaroval, že už nikdy více. Mé rozhodnutí vydrželo dva
roky. Jak to tam asi po tak rozsáhlé destrukci vypadá, co místní lidé? LIDÉ… Právě
domorodci se stali motivací mého návratu do malé země pod nejvyššími horami planety.
Vlastně domorodkyně. Jedna malá holčička. Tu jsem pod Annapurnami vyfotografoval na
podzim 1995. Tvář mých mnohých výstav a besed. Moje nepálská láska. Bylo jí tak 7 let.
Žije? A když, tak jak? A jak vypadá? Vzpomene si?
Toto všechno mě přivedlo k rozhodnutí se do Nepálu spolu se svým letitým
spoluharcovníkem Petrem vydat. Připravil jsem alba s dnes již historickými fotografiemi a
koncem září 2017 vyrazil.
Cestu jsme si rozdělili do dvou částí. První, „pátrací“, v oblasti prvně slezené osmitisícovky
Annapurny, kde jsme jako na houpačce vyhodnocovali informace místních o identifikaci
letitého portrétu děvčátka. A druhou, která nás zavedla do ještě relativně původního a
nefrekventovaného Tsum valley, sevřeného slepého údolí odklánějícího se k tibetské hranici
od klasického treku kolem Manaslu.
Pochopitelně jsme si do sytosti užili strastiplného cestování místní dopravou a nechali si čas
na démonické hlavní město Káthmándú, kde jsem si rovněž neodpustil dohledávání pramenů
z roku 1995.
Jako z jiného světa pak na nás zapůsobil třídenní relaxační pobyt v Dubaji. Výlet do Abú
Dhabí do mešity šejka Zayeda s největší mramorovou mozaikou na světě, nebo dech beroucí
výhledy z mnohasetmetrové výšky nejvyšší budovy světa Burj Khalifa.
pondělí 3. 12. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 29. 10.

MIKULÁŠOVINY
Mikulášská nadílka, kde nebude chybět Mikuláš, andělé, čerti, ani zábavná show Vandy a
Standy.
úterý 4. 12. ** UFFO ** 17:00 ** vstupné 90 Kč, ke vstupence pro děti poukaz na dárek 30
Kč ** předprodej vstupenek a poukazů od 5. 11. pouze v Inforecepci UFFO

PETR NEKORANEC - tenor
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
WILLIAM KELLEY (USA) - dirigent
Koncert festivalu Trutnovský podzim, který se měl původně konat 8. 10.
Petr Nekoranec je jednou z nejvýraznějších postav nastupující pěvecké generace v České
republice. Od září 2016 je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní
opeře, a to jako první Čech, který byl do tohoto významného dvouletého projektu přijat. Po
ukončení v létě 2018 nastupuje jako sólista Stuttgartské opery. V letech 2014 - 2016 byl
členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí
včetně rolí titulních. Za roli Alberta Herringa mu byla 28. 11. 2016 v Mnichově udělena
Bavorská umělecká cena. V lednu 2018 převzal další prestižní cenu, tentokrát cenu Classic
Prague Awards v kategorii Talent roku 2017.
Petr Nekoranec se narodil 25. 2. 1992 v Nových Dvorech u Polné. Zpěv začal studovat na
Základní umělecké škole v Polné u Arnoštky Zemanové. Ve studiu pokračoval na
konzervatoři v Pardubicích, obor klasický zpěv, u Jarmily Chaloupkové. V současné době
intenzivně spolupracuje s renomovaným italským operním tenoristou a pedagogem Antoniem
Carangelem a s významnou americkou sopranistkou Dianou Soviero.
Program koncertu: Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, Ch. Gounod, G.
Bizet, G. Verdi
Patron koncertu: KASPER Trutnov
středa 5. 12. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 590, 390 Kč ** vstupenky zakoupené na
původní termín zůstávají v platnosti ** předprodej zbylých vstupenek od 1. 11.

KURT GEBAUER: ONY
Kurt Gebauer je jedním z nejoriginálnějších českých tvůrců - umělec, iniciátor, inspirátor,
učitel a filozof. Tvoří s fantazií, hravostí, angažovaností i neutuchajícím humorem. Moudře a
neotřele se už přes půl století vyjadřuje k obecně lidským tématům, jako i k aktuální politické
a společenské situaci. Na umělecké scéně se s energií sobě vlastní pohybuje od 60. let 20.
století a nezahálí dodnes.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 4. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ZPÁTKY DO BETLÉMA
Rodinné UFFOkousky: Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída
Představení pro děti od 3 let. Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka
neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili
Vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta
Vojtěcha se svým panem učitelem u betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí
opět společně.
Režie: Stanislava Kočvarová. Hrají: Pavel Šmíd a Vojta Vrtek.
neděle 9. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 ** vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč **
předprodej vstupenek od 5. 11.

CRAVATE CLUB
Činoherní divadlo A: Divadelní společnost DuEt
Situační komedie. Architekty Bernarda a Adriena spojuje pevný přátelský vztah. Jsou
partnery firmy, které se dobře daří. Jaký kolotoč neuvěřitelných situací se však může roztočit

ve chvíli, kdy jeden z nich z podivuhodných důvodů nemůže přijít na oslavu kulatých
narozenin toho druhého? Báječná jízda. Rychlá, zábavná, nebezpečná…
Režie: Zdeněk Dušek. Hrají: Martin Pechlát a Miroslav Etzler.
pondělí 10. 12. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, ostatní vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 11.

FRIDA KAHLO
Divadlo a hudba: ADF Praha
Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. Frida během svého života prošla mnoha
těžkými zkouškami, ale nikdy neztratila chuť žít dál. Její milostné eskapády s mnoha
slavnými muži i ženami své doby nemohly zůstat bez odezvy veřejnosti. Společně s Fridou
projdeme nejen jejím životem, ale také dějinným obdobím, které utvářelo dnešní svět.
Autor a režie: Jakub Maceček. Hrají a zpívají: Světlana Nálepková, Martin Sochor, Petr
Pěknic. Živě doprovází: Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara.
čtvrtek 13. 12. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní - vstupné
390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 11.

VINCENC
Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Česká premiéra úspěšné britské komedie. Intelektuálové Oliver a Emily se přestěhují z
Londýna na sever Anglie. Jednak tam je levnější bydlení, jednak Emily - coby vzorná salonní
levičačka - touží po tom, aby jejich děti vyrůstaly mezi „skutečnýma lidma“. Dva tihle
„skuteční lidé“ teď míří na návštěvu: Dawn a Alan, manželé odvedle, které Oliver s Emily
pozvali na přátelské posezení. V úhledném obýváku se tak střetne metropolitní kavárna s
kulturou plechovkového piva a na povrch vyplouvají dávné ambice, touhy i předsudky. Někde
kolem brousí jedna otravná kočka, leckdo skrývá temné tajemství a není vůbec jisté, jak celé
tohle blízké setkání třetího druhu dopadne.
Režie: Petr Štindl. Hrají: Natálie Řehořová, Jiří Zapletal, Kamila Sedlárová, Jan Vápeník.
sobota 15. 12. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, ostatní vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 11.

VÁNOČNÍ STROM 2018
Letošní první prosincová neděle je zároveň první adventní nedělí. V Trutnově se stalo již
tradicí, že se v tento den slavnostně rozsvítí velký vánoční strom na Krakonošově náměstí.
Město Trutnov a UFFO vás tedy zvou na akci VÁNOČNÍ STROM 2018, která se může stát
příjemným adventním setkáním s přáteli, rodinou a třeba i novými známými. Program akce k
tomu nabídne:
** Od 14:30 do 18:00 můžete využít stánkového prodeje občerstvení a adventních drobností.
** V 15:30 začne na pódiu program, ve kterém se vystřídají tři hudební soubory: přípravný
sbor ZUŠ Trutnov a jeho hudební doprovod, kapela Sansaband a smíšený pěvecký sbor
Chorea Corcontica. Kromě toho se můžete setkat s anděly a stát se také svědky splněných
přání - budou předány dárky potřebným dětem.
** V 17:00 se můžete těšit na andělskou hru světel a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Partneři: ČEZ, a. s.; KASPER Trutnov; Šolc konstrukce s.r.o.
neděle 2. 12. ** Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

ADVENTNÍ TRHY
Tradiční setkání s řemeslem, dobrými nápady, zajímavými výrobky, nabídkou sladkých i
slaných dobrot bude letos dvoudenní; někteří prodávající budou jen v pátek nebo v sobotu.
Budete mít možnost vybírat si z keramiky, výrobků ze skla, ze dřeva, autorského oděvu i jeho

doplňků, šperků pro dospělé i pro děti, doplňků do interiéru, dárků z pedigu, svíček,
drátování, obrázků, mandal, krajky, vánočních ozdob, perníku, čajů, koření, vín, medoviny,
džemů, sirupů, sýrů, biltongu i uzenin, výrobků z rakytníku… Budeme rádi, přijmete-li
pozvání a využijete Adventní trhy pro svoji inspiraci, vyberete si dárek nebo dekoraci, která
doplní sváteční náladu vašeho domova.
pátek 7. 12., sobota 8. 12. ** UFFO ** otevřeno: 9:00 - 18:00 ** bez vstupného

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Město Trutnov a UFFO už tradičně všechny zvou na Silvestrovský ohňostroj, který se
uskuteční na Krakonošově náměstí čtvrt hodiny před půlnocí. V následujících několika
posledních minutách roku pak budeme mít chvilku času na to, abychom si připravili přípitek a
společně odpočítali poslední vteřiny roku 2018. Samotnou půlnoc ohlásí výstřel z děla Klubu
vojenské historie Trutnov.
Jako obvykle bude také nezbytné provést některá organizační a bezpečnostní opatření:
Prostor vyhrazený před radnicí až ke kašně by měl návštěvníkům akce jasně napovědět, že se
jedná o místo, kam nemají v zájmu vlastní bezpečnosti přístup.
Pro veřejnost bude od 9:00 uzavřen průchod podloubím radnice, v tutéž dobu budou prostory
radnice přístupné pouze pořadatelům akce.
Parkování aut na náměstí v místech k tomu určených zakázáno nebude, všem majitelům aut
však doporučujeme, aby ve vlastním zájmu (a v zájmu svého auta) na Krakonošově náměstí
od 20:00 posledního dne roku neparkovali!
Od 23. hodiny 31. prosince do 2. hodiny 1. ledna bude na Krakonošovo náměstí zakázán
vjezd vozidel.
A na závěr ještě jedno již dobře známé upozornění: Pokud si na náměstí přinesete vlastní
pyrotechniku, nechte, prosíme, její odpálení až na dobu po skončení ohňostroje. Uškodilo by
to vám i všem ostatním při jeho sledování. A především dobře zvažte, kde své rachejtle
odpálíte. Předejdete tak riziku zranění dalších lidí na náměstí, mezi kterými bývají vždy i
malé děti.
Vstup na vlastní nebezpečí.
Za nezletilé odpovídají rodiče.
Děkujeme za pochopení a srdečně vám přejeme, aby byl tento Silvestr krásným zakončením
letošního roku a zároveň veselým začátkem úspěšného roku 2019!
pondělí 31. 12. ** Krakonošovo náměstí ** 23:45 ** bez vstupného

SMOLÍKOVI A JEJICH PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo a hudba: Studio DVA, Praha
Komedie s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu, určené pro
diváky od sedmi do sto sedmi let.
Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé
možnost vidět je v divadle, a tedy živé. Stejně jako psa Zorra, kočku Žofii a jejich
neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydali
Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do Vesmíru. To se jim nečekaně přihodí
až v tomto zbrusu novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A
aby se mohli vrátit zpátky, musejí…
Režie: Miroslav Hanuš. Hrají a zpívají: Eva Holubová / Sabina Remundová, Miroslav Hanuš,
Jana Stryková / Michaela Váňová, Václav Jílek / Jan Meduna, Jiří Ployhar, Radim Madeja /
Zbyněk Šporc, Michaela Váňová / Eliška Hanušová.
středa 23. 1. ** UFFO ** 19:30 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní - vstupné
420, 395, 370 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 12.

ISOLE
Hlavní inspirací k tomuto projektu byl návrat ke kořenům souboru. Cirk La Putyka vznikl
bez jakýchkoli zkušeností s žánrem nového cirkusu. Tvůrci věděli, že úroveň cirkusových
čísel není na vysoké úrovni a že musejí pracovat i s jinými prostředky, které dokážou tento
nedostatek nahradit. Těmi bylo divadlo, tanec a živá hudba. Právě živá hudba je součástí více
než poloviny inscenací, které má soubor ve svém repertoáru, a je také nosným tématem nově
vznikajícího projektu. Hudbu zde skládalo několik skladatelů, ale hlavní osobností na poli
hudby v Cirku La Putyka je kmenový skladatel, multiinstrumentalista a performer Jan Balcar.
Co Cirk La Putyka maximálně v posledních deseti letech nevyužil? To byla hlavní otázka,
která vedla až ke vzniku projektu Isole. Muzikanti v projektech tohoto souboru nejsou jen
muzikanty, ale jsou často i součástí pohybových choreografií a hereckých scén. Proto bylo
smysluplné jim dát maximální prostor a vytvořit projekt, kde hlavní složkou představení bude
právě hudba. Běžné procentuální složení představení společnosti (tedy 70 % pohyb a 30 %
hudba a divadlo) se v Isole otočí a bude to 70 % hudba a 30 % tanec a fyzické divadlo. Nový
cirkus je obecně o virtuozitě, o ekvilibristice, ale není důležité, jestli je to virtuozita v pohybu
nebo v hudbě. Isole by měl být takový zvukový nový cirkus, kde by divák měl mít pocit, že
sleduje akrobaty létající vzduchem, přitom se však dívá na muzikanty, kteří překračují hranice
mezi koncertem, divadlem, cirkusem… Představení by mělo trvat cca 65 minut a mělo by
střídat jak sólová vystoupení, tak společné skladby a choreografie.
Titul Isole vychází z italského termínu pro ostrov, ale šířeji v sobě nese i odkaz na báseň No
Man Is an Island od Johna Donnea, jež je režisérovi jakousi volnou inspirací.
A kdo je tedy režisérem? K režijnímu vedení této inscenace byl opět osloven českému publiku
již dobře známý Maksim Komaro, umělecký šéf finského Circo Aereo, který s Cirkem La
Putyka vytvořil v minulosti již tři úspěšná představení (Slapstick Sonata, Play a Batacchio).
Spolu s ním se o vizuální stránku projektu (světelný design a první návrh scény) postará
přední finský light-designer Juho Rahijärvi.
Obsazení vychází z široké palety muzikantů a performerů, kteří v uplynulých obdobích prošli
jinými projekty Cirku La Putyka: Jan Balcar, Andrej Rády, David Hlaváč / Adam Novotný,
Veronika Linhartová, Valentin Verdure, Zbyněk Šporc, Anna Schmidtmajerová.
Širší tvůrčí tým je rovněž složen převážně ze jmen dlouhodobě na společnost napojených:
choreografie připraví Šárka Fülep Bočková, finální scénografii Pavla Kamanová, kostýmy a
make-up Kristina Záveská, zvukový design Jan Středa.
Scéna by měla být prostá, měla by se skládat zejména z tanečního parketu, který má
nepravidelný tvar, dá se částečně otevírat v podlaze a lze ji celou otáčet. Druhým prvkem by
měl být bar, který dokáže ukrývat nejrůznější překvapení. Vše by mělo být pohyblivé tak, aby
se dala měnit nálada scén pouhým posunem scénografie. Koncept vychází z představy
hotelového lobby baru. Scénografie by neměla být zasazená do konkrétního historického
období, spíše se jedná o ošuntělý hotelový bar z maloměsta, který v sobě kloubí prvky snad
všech historických etap.
Zkoušení projektu je naplánováno do několika bloků v návaznosti na značné časové vytížení
režiséra a bude zakončeno předpremiérovou rezidencí v Uffu, kde proběhne i premiéra
(pondělí 11. 2. od 19:00). Následovat bude blokové hraní v Praze na Jatkách78 a počítá se
rovněž s výjezdy na hudební i divadelní festivaly a do regionálních divadel.
Předprodej vstupenek v ceně 420, 405, 380 Kč na premiéru 11. 2. (v rámci předplatného
skupiny Delikatesy) a reprízu 12. 2. (mimo předplatné) zajišťuje od 19. 11. Inforecepce
UFFO.

