
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A SRPNU 2011
29. 6. - 31. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2011

Série koncertů 
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: město Trutnov a Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas
Krakonošovo náměstí ** vždy od 16:30 hodin ** 
bez vstupného

 ČERVENEC 2011
sobota 2. 7. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY

Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a vol-
ný čas a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 9:30 hodin

sobota 9. 7.
neděle 10. 7.

FESTIVAL OTEVŘENÉHO DIVADLA
Dvoudenní zájezd do polského města Świdni-
ca - jen pro předem přihlášené! Zájezd se koná 
v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov”. 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas

neděle 10. 7. RADOMÍR MATYSKA - saxofony, šalmaje, flétny 
a píšťala s měchuřinou
MARTIN MATYSKA - varhany
Trutnovský varhanní festival 2011
Pořadatel: občanské sdružení Regio Musici za pod-
pory města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

neděle 24. 7. LADISLAV ŠIKUT - varhanní recitál
Trutnovský varhanní festival 2011
Pořadatel: občanské sdružení Regio Musici za pod-
pory města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

 SRPEN 2011
neděle 7. 8. JIŘÍ KÁBRT - housle

MARTIN MATYSKA - varhany 
Trutnovský varhanní festival 2011
Pořadatel: občanské sdružení Regio Musici za pod-
pory města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

pátek 12. 8. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a vol-
ný čas a město Trutnov
před společenským centrem UFFO ** 15:30 hodin

neděle 14. 8. JAROMĚŘSKÝ BAROKNÍ ORCHESTR 
JARMILA KUBÁTOVÁ - varhany
Trutnovský varhanní festival 2011
Pořadatel: občanské sdružení Regio Musici za pod-
pory města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

18. - 21. 8. TRUTNOV OPEN AIR FESTIVAL
Více informací: www.festivaltrutnov.cz
Pořadatel: Geronimo Agency
PKS Bojiště

neděle 21. 8. KRISTÝNA KOVÁŘÍČKOVÁ - housle
JIŘÍ TYMEL - varhany
Trutnovský varhanní festival 2011
Pořadatel: občanské sdružení Regio Musici za pod-
pory města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin 

 VÝSTAVY
do 6. 7. JAN GEMROT, MARTIN KÁMEN, ONDŘEJ OLIVA: 

ZKLAMÁNÍ Z RÁJE II.
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
Galerie UFFO

do 30. 7. OTAKAR METLIČKA: NAMASTE Z NEPÁLU
Výstava fotografií
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
kino Vesmír - foyer ** 
otevřeno vždy v době promítání filmu

do 27. 8. JOANNES KÖHLER
Pořadatel: Galerie města Trutnova ve spolupráci 
s Městským muzeem Žacléř
Galerie města Trutnova

do 9. 9. MIROSLAV PODHRÁZSKÝ: CITY
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 18. 9. OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU: NEJZNÁMĚJŠÍ 
KRKONOŠSKÉ BOUDY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 25. 9. LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA V BOJI ZA VZNIK 
ČESKOSLOVENSKA
K vidění je velké množství dobové výzbroje 
a výstroje, unikátní fotografie, dokumenty a knihy
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve 
spolupráci s Československou obcí legionářskou 
- Jednotou Mladá Boleslav
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 

do 30. 9. RÓNA VE MĚSTĚ: MALÝ MARŤAN NA NÁBŘEŽÍ 
A SEDÍCÍ ČERT PŘED UFFEM
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Dolní promenáda, prostor před společenským 
centrem UFFO

12. 7. - 31. 8. JAROSLAV JIRMAN: LIDÉ A HUDBA
Výstava nejlepších autorových fotografií z festivalu 
Jazzinec z let 2009 až 2011
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

13. 7. - 16. 8. VLADIVOJNA LA CHIA: VYSOKÉ PODPATKY
Vernisáž 12. 7. v 18:00 hodin
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
Galerie UFFO

16. 8. - 1. 9. FOTOMARATON
Výstava fotografií devatenácti autorů z Trutnova 
a Świdnice 
Slavnostní ukončení výstavy, předání cen poroty 
i ceny diváků 1. 9. od 17:00 hodin. Výstava se koná 
v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov”. 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
Radnice na Krakonošově náměstí ** 
otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin, 
neděle 13:00 - 17:00 hodin
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19. - 21. 8. SVĚT KVĚTIN
34. ročník výstavy
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže, fuch-
sie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky a jehlič-
nany, pokojové květiny, citrusy, drobné zvířectvo, 
expozice včelařů se skleněným úlem a včelařskými 
produkty, rukodělné výrobky a umělecké pečivo
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími 
zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště ** 
otevřeno: pátek a sobota 8:00 - 18:00 hodin, 
neděle 8:00 - 16:00 hodin

24. 8. - 27. 9. INTERMEDIÁLNÍ ŠKOLA PROFESORA MILANA KNÍŽÁKA
Vernisáž 23. 8. v 18:00 hodin
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
Galerie UFFO

 KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025 
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

sobota 16. 7. VITRÁŽE TIFFANY
Vitráže Tiffany jsou kousky barevného skla spojené 
cínem. Vyrobíme si šablonu podle návrhu, vyřežeme 
tvary z barevného skla, naučíme se brousit sklo, pás-
kovat měděnou fólií, kompletovat díly k sobě, cínovat 
a čistit. Vytvoříme několik výrobků touto technikou.
9:00 hodin ** kurzovné 850 Kč (celodenní kurz)

středa 20. 7. KERAMIKA LETNÍHO ODPOLEDNE
Keramická tvorba - světla do zahrad, mísy, květiná-
če, vázy. Zvládnou i začátečníci, vhodné i pro děti.
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti 70 Kč

čtvrtek 21. 7. FIMO ŠPERKY PRO DĚTI
Práce s FIMO hmotou a vytvoření sady šperků.
15:00 hodin ** kurzovné 90 Kč (děti) 

sobota 23. 7. DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Všechna řemesla si můžete vyzkoušet a zhotovit vlast-
noruční výrobek: hrnčířství - práce na hrnčířském kru-
hu, drátování, plstění ovčí vlny, slaměné ošatky, Raku 
keramika, paličkování, košíkářství - vrbové proutí, 
tkaní, předení, ruční soustruh, korálkové šperky. Pro 
děti jsou připraveny dílničky a hry.
11:00 hodin ** vstupné od 70 Kč, děti 50 Kč

25. - 27. 7. DĚTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
Výtvarné techniky se střídají s hrami, vycházkami 
do přírody, poznáváním bylinek. Výtvarné techniky: 
keramika, FIMO hmota - šperky, ruční papír, kašíro-
vání, leptání skla, mozaika, batika, svíčky, grafické 
techniky aj. Děti si domů odnesou spoustu krásných 
výrobků. Pro max. 10 dětí od 7 let.
cena 250 Kč za den

4. - 7. 8. VÝTVARNÝ VÍKEND
Ve výtvarné dílně jsou připraveny kurzy: keramická 
loutka, volná keramická tvorba (lampy, hodiny, čajové 
konvice), batika, savování, tisk na textil, FIMO a tvor-
ba z něj, smaltování, výroba lampiónů, ruční papír, 
barevná voňavá mýdla, svíčky, mozaika. Můžete 
vyzkoušet všechny techniky nebo se hlouběji zaměřit 
jen na některé. Domů si odvezete originální výrobky, 
drobné dárky a hlavně zrelaxovanou hlavu i duši. Pro 
max. 8 osob. Možnost ubytování. Vhodné i pro děti, 
pro které máme připraveno spoustu činností. 
4. 8. od 17:00 hodin, 5. 8. dopolední a odpolední 
kurz, 6. 8. dopolední a odpolední kurz, 7. 8. dopo-
lední kurz ** cena 1700 Kč, děti do 10 let 300 Kč 

sobota 27. 8.
neděle 28. 8.

MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Dvoudenní intenzivní kurz kresby. Speciální technika 
je určena pro ty, kdo chtějí zvládnout techniky kres-
lení tužkou tak, aby si mohli doma nakreslit cokoli. 
Na kurzu je možné nakreslit věrohodný portrét na 
formát A4. S sebou foto (hlava přes celý formát). 
Využívání kreativní pravé mozkové hemisféry.

pondělí 29. 8. BYLINKY V ZAHRADĚ
Poznávání, sběr a sušení bylin, vytvoření vlastního 
herbáře, mastí a koupelových směsí.

29. - 31. 8. DĚTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
Výtvarný tábor pro děti od 10 let. Seznámení se 
složitějšími výtvarnými technikami (leptání skla, 
keramická plastika, výroba šperků, mozaiky, textilní 
techniky, grafické techniky). Téma: Elfové a skřítci.
cena 250 Kč za den

úterý 30. 8. LETNÍ VOŇAVÉ VĚNCE
Letní věnec zůstane krásný velmi dlouho, odmění se 
vůněmi a originalitou. Nejrůznější druhy korpusů.

 LETNÍ KINO BOJIŠTĚ
Letní kino Bojiště provozuje Michal Syrovátka.
Začátek promítání vždy po setmění.
Vstupné 70 Kč
Více informací: www.letnikinotu.cz

pátek 15. 7. OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy 
stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek 
a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech 
dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v 
osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat 
modrou knížku ...

pátek 22. 7. CZECH MADE MAN
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od 
otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi 
internetových domén. Nemožné je možné, padají 
normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, 
že spolehnout se musí jedině sám na sebe. 

pátek 29. 7. FOTŘI JSOU LOTŘI
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? Nej-
horší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho 
tchán Jack Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za 
tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta 
tajných služeb, zvyknul. 

pátek 5. 8. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodruž-
stvím. Když se mu do cesty připlete tajemná Ange-
lica (Penelope Cruz), není si jistý, zda se zamiloval, 
nebo zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici, 
která ho využívá k tomu, aby nalezla legendární 
Pramen mládí.

pátek 12. 8. WESTERNSTORY
S touto komedií se do českého filmu vrací kolty 
proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán 
v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární Vin-
netou a Old Shatterhand. To, že půjde především 
o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav filmu 
v podání Petra Vondráčka. 

 PŘIPRAVUJE SE
pátek 23. 9. LUCIE BÍLÁ

Recitál
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** předprodej vstupenek od 18. 7. 

sobota 24. 9. JAROSLAV DUŠEK: ČTYŘI DOHODY
Hra o lásce, vztazích a přátelství podle knihy toltéc-
kého šamana Dona Miguela Ruize 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 
hodin ** předprodej vstupenek v ceně 310 Kč (pří-
zemí), 290 Kč (balkón) od 18. 7.

středa 26. 10. 4TET
Více informací: www.agenturadeto.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** předprodej 
vstupenek zajišťuje TIC na Krakonošově náměstí
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

KNIHOVNA NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ
Oddělení pro dospělé + studovna s čítárnou
pondělí - pátek  8:00 - 17:00 hodin
sobota   zavřeno
Oddělení pro děti
pondělí - pátek  8:00 - 12:00 hodin
středa   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin

POBOČKA POŘÍČÍ
úterý a čtvrtek  14:00 - 17:30 hodin
srpen   zavřeno
Čtenáři mohou využít služeb knihovny na Krakonošově náměstí.

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO
pondělí, středa, pátek 12:00 - 17:30 hodin
úterý, čtvrtek  9:00 - 11:00 a 12:00 - 17:30 hodin

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI 

Knihovna připravila pro zájemce z řad veřejnosti kurz vhodný ze-
jména pro budoucí (i dálkové) studenty vysokých škol. Pracovnice 
jim předvede, jak a kde vyhledávat dokumenty a informace k té-
matům písemných prací, seznámí účastníky kurzu s různými infor-
mačními zdroji a s vyhledáváním v nich a naučí je základní pravidla 
citování. Kurz proběhne v měsíci září.
Zájemce prosíme o přihlášení se na tel. 499 815 544 u paní Mgr. Jitky 
Káchové nebo na e-mailové adrese mvs@mktrutnov.cz.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

Od září budou naše služby návštěvníkům knihovny rozšířeny o donáš-
kovou službu, která bude určena zdravotně znevýhodněným obča-
nům, kterým může přístup do naší knihovny dělat problémy. Tituly je 
možné si vybrat pomocí on-line katalogu nebo nechat výběr na pra-
covnicích knihovny. Obracíme se proto na zájemce o tuto službu, aby 
nahlásili své jméno, adresu a druh knih, o které by měli zájem, na tel. 
499 815 544 (paní Ivana Kubečková) nebo elektronicky na e-mailové 
adrese dospele@mktrutnov.cz. Vybrané knihy bychom pak v dohod-
nutém termínu přivezli přímo do domácnosti. Služba bude bezplatná.

Přejeme všem našim čtenářům hezkou dovolenou, dětem zajíma-
vé prázdniny a věříme, že knihy od nás budou tím nejlepším spo-
lečníkem, který nezklame za žádného počasí.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA 
V BOJI ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA

Výstava mapuje činnost československých legií, které za první svě-
tové války bojovaly za vznik čs. státu. Československé legie, které 
měly ve zbrani necelých 100 tisíc osob, existovaly v Rusku, Francii, 
Itálii či Srbsku. Po roce 1918 bojovali legionáři proti bolševickému 
Rusku a jejich strastiplná pouť Transsibiřskou magistrálou domů 
do vlasti, kdy vzdorovali velké přesile nepřítele, se stala jednou 
z nejslavnějších kapitol naší novodobé vojenské historie. Stovky 
legionářů se narodily nebo žily na Trutnovsku. Na výstavě je veřej-
nosti poprvé představen unikátní seznam všech legionářů, pochá-
zejících z našeho regionu. K vidění je rovněž velké množství dobo-
vé výzbroje a výstroje, autentické fotografie, dokumenty, obrazy 
a knihy. Výstava, pořádaná ve spolupráci s Československou obcí 
legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav, potrvá do 25. září.

OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU: 
NEJZNÁMĚJŠÍ KRKONOŠSKÉ BOUDY 

NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Výstava představuje unikátní pohlednice ze sbírky Jaroslava Drtiny, 
zachycující přeměnu nejznámějších krkonošských bud v hotely na 
přelomu 19. a 20. století, a to jak na české, tak i slezské straně hor. 
Na výstavě je představena například Labská, Obří, Luční či Petrova 
bouda. Mnohé z krkonošských bud a hotelů dnes již beze stopy zmi-
zely a jejich existenci tak často připomínají již jen vzácné pohledni-
ce. Výstava potrvá do 18. září.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

JOANNES KÖHLER

V letních měsících bude v městské galerii probíhat ojedinělá pre-
zentace tvorby jedné z nejzáhadnějších uměleckých osobností 
našeho regionu. Joannes Köhler (1896 - 1976), rodák z němec-
kého Küstrinu, byl absolventem krajinářského ateliéru legendár-
ní výtvarné školy Bauhaus. Po druhé světové válce, během níž se 
jeho život propletl s osudem německých židů, skončil po mnohých 
útrapách se svojí ženou a dcerou na Žacléřsku, kde izolován od 
společnosti v těch nejnuznějších podmínkách maloval své obrazy. 
Byl to krajinář ovlivněný klasickou francouzskou, německou i ho-
landskou krajinomalbou, pozoruhodný nejen svojí tvorbou, ale 
i pohnutým životním příběhem, v němž dodnes zůstává mnoho 
těžko pochopitelného, neznámého a záhadného. Obojí se pokusí 
přiblížit právě trutnovská výstava, kterou pořádáme ve spoluprá-
ci s Městským muzeem Žacléř. Bylo pro ni shromážděno přes sto 
obrazů od dvaceti soukromých sběratelů a institucí a tato akce je 
zatím doposud nejrozsáhlejší prezentací tvorby tohoto neprávem 
opomenutého malíře. Výstava potrvá do 27. srpna.

MIROSLAV PODHRÁZSKÝ: CITY

V prostorách městského úřadu probíhá až do 9. září další z foto-
grafických výstav. Netradiční experimenty s městskými scenériemi 
nazvané City představuje známý hradecký fotograf Miroslav Pod-
hrázský (1961). Ten je absolvent Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly v Brně (1977 - 1981), obor užitá fotografie u profesora V. Židlic-
kého. Fotografii se věnuje profesionálně, především jako reklamní 
fotograf, jeho autorské záběry naleznete publikovány v odborné 
literatuře, kalendářích a na pohlednicích.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ SEZONOU DIVADLA UFFO, 
JEŽ SE STALO SPOLEČENSKÝM CENTREM TRUTNOVSKA 

V PRAVÉM SLOVA SMYSLU

Je to přesně devět měsíců, kdy začal tepat v útrobách nového spole-
čenského centra Uffo život. Devět měsíců, doba, jež evokuje prenatál-
ní vývoj dítěte, stačilo k vyzrání Uffa natolik, aby se z něj zrodila kul-
turní Mekka, daleko přesahující hranice Trutnova. 

Uffo se sedmi šelmami střežícími nepřetržitě celý objekt není jen divadlo, 
galerie, koncertní či plesový sál. Stalo se vyhledávaným místem odpočinku, 
místem setkávání přátel u šálku dobré kávy v kavárně Horn, místem chvilko-
vého vydechnutí na okolních lavičkách. Jakoby automatickou součástí nově 
vzniklého prostoru se stalo pro rodiče a jejich ratolesti i dětské hřiště, hladká 
dlažba láká k nejrůznějším sportovním kreacím pro změnu především od-
rostlejší děti a studenty. Uffo se zkrátka přirozeně zapojilo do každodenního 
života našeho města a jen stěží si už představíme centrum Trutnova bez něj.

Prioritní funkcí této multifunkční stavby zůstává samozřejmě nabídka kvalit-
ních a pestrých kulturních aktivit, divadelních představení především. Diva-
dlo, trutnovskou kulturní společností nejvyhledávanější forma uměleckého 
vyžití, je pro mě jako ředitele alfou a omegou ve smyslu uspokojení všech 
jeho (i těch nejnáročnějších) příznivců. Dle zájmu o předplatné a bohaté ná-
vštěvnosti drtivé většiny dosud uvedených inscenací soudím, že zahajovací 
sezónu můžeme považovat za skutečně úspěšnou. Jak možná víte, pro příští 
sezónu je nabídka předplatného rozšířena o další činoherní skupinu - máme 
tedy již celkem skupiny čtyři - a já věřím, že představení, která v rámci nich 
do Trutnova zavítají, si svou kvalitou říkají předem o Vaši přízeň. Rád bych 
v této souvislosti zmínil, že jsem se během první sezóny setkával (a stále občas 
setkávám) s mylným názorem, že do Uffa se na divadlo prakticky není možné 
dostat. Rád bych zde veřejně sdělil, že na všechny předplatitelské skupiny je 
stále možno zakupovat abonentky a že určitý počet volných vstupenek půjde 
i do prodeje před každým představením. Všechny, kteří doposud do divadla 
nechodili, tedy srdečně zvu a Vám, kteří jste se již stali našimi, více či méně 
pravidelnými návštěvníky, upřímně děkuji za přízeň, která je nejen pro mě, 
ale i pro všechny zaměstnance centra Uffo tou největší odměnou.

Opakoval bych se, kdybych se tu rozepisoval o vzniku myšlenky spojení cen-
tra Uffo s pořádáním každoročního festivalu, jež by byl vhodný pro jeho 
unikátní prostory a který by zároveň optimálně zapadl do malebných kulis 
trutnovských ulic.

Rád bych se však s Vámi zde podělil o velkou radost, kterou mi udělala úspěš-
ná realizace prvního ročníku Mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-
UFF. Z atmosféry, která díky festivalu v centru Trutnova první červnový víkend 
zavládla, soudím, že právě nový cirkus je přesně to, co cílené návštěvníky 
či pouhé kolemjdoucí dokáže pobavit, rozveselit a nadchnout. Co dokáže 
naplnit město zcela novým neotřelým duchem. Tím, co z něj dělá moderní ev-
ropskou žijící kulturní municipalitu. Když k tomu všemu ještě přidám nadšení 
členů souboru La Putyka z našeho prostoru (hovoří o něm jako o nejlepším 
v Česku pro tento druh umění),  jsem si jist, že se Cirk-UFF stane netrpělivě 
očekávanou, hojně navštěvovanou a zároveň jedinečnou událostí. Festiva-
lem, který bude lákat jak Trutnováky, tak lidi ze všech možných koutů světa, 
i samotné novocirkusové soubory a umělce. Vám všem, kteří jste první ročník 
Cirk-UFFu navštívili, bych chtěl mnohokrát poděkovat jak za vlastní účast, tak 
i za bezprostřednost i nadšení, s jakým jste festival přijali.

Na závěr mi dovolte vyjádřit velké poděkování městu Trutnov za podporu 
existence společenského centra Uffo. Vřelý dík patří také našim partnerům, 
především tomu generálnímu, společnosti Kara Trutnov, partnerům hlav-
ním - firmám holdingu KASPER,  společnostem Autostyl a FM Servis Trutnov, 
partnerům, tedy firmám ABB, Ingeniring Krkonoše, Step Trutnov, Šolc kon-
strukce, Transport Trutnov, logistickému partnerovi - firmě Inex Spedition, 
a rovněž hlavnímu partnerovi festivalu Cirk-UFF, firmě mdexx Magnetro-
nics Devices. Přeji si a pevně věřím, že i následná spolupráce bude přínosná 
a příjemná nejen pro smluvní strany, ale především pro Vás, milovníky kul-
tury a návštěvníky akcí v našem více než divadle Uffo.

Libor Kasík

TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2011
Pořádá občanské sdružení Regio Musici

za podpory města Trutnova

Milí příznivci varhanní hudby, již po třinácté se setkáváme 
v nádherném prostoru našeho kostela při povznášející hudbě. 
Letos jsme pro Vás připravili rozhodně zajímavý program, ze 
kterého si určitě vyberete. Koncertů je letos celkem osm, tři se 
konaly v červnu, dalších pět se uskuteční o prázdninách. 

neděle 10. července ** 20:00 hodin
RADOMÍR MATYSKA - saxofony, šalmaje, flétny a píšťala s mě-
chuřinou
MARTIN MATYSKA - varhany
Na tomto koncertě se potěšíme nejen varhanami, ale i zvukem 
středověkých nástrojů a saxofonů. Uslyšíme jak středověkou 
hudbu, tak J. S. Bacha i autorskou tvorbu a improvizaci.

neděle 24. července ** 20:00 hodin
LADISLAV ŠIKUT - varhanní recitál
Tento neúnavný národní buditel, kterého jsme mohli slyšet již 
v předchozím ročníku a který pořádá na Broumovsku varhanní 
koncerty, k nám přijede s velmi zajímavým programem, ze kte-
rého bychom chtěli zvlášť vyzvednout velice náročnou skladbu 
L. Janáčka Postludium z Glagolské mše. 

neděle 7. srpna ** 20:00 hodin
JIŘÍ KÁBRT - housle
MARTIN MATYSKA - varhany
Jiří Kábrt, vytrvalý organizátor hudebního života v Červeném 
Kostelci, hraje na zvukově vynikající housle, které příjemným 
tónem umocní Váš zážitek. 

neděle 14. srpna ** 20:00 hodin
JAROMĚŘSKÝ BAROKNÍ ORCHESTR 
pod vedením Martina Weisse
JARMILA KUBÁTOVÁ - varhany
Tento koncert bude zvláštní nejen tím, že na něm zazní zvuk 
varhan, ale také vystoupí barokní orchestr, který zahraje dvoj-
koncert d moll od J. S. Bacha a od téhož autora jeden z Brani-
borských koncertů. 

neděle 21. srpna ** 20:00 hodin
KRISTÝNA KOVÁŘÍČKOVÁ - housle
JIŘÍ TYMEL - varhany
Tento žák Martina Matysky se neobyčejně vypracoval ve var-
hanní technice, takže samostatně pořádá koncerty a mimo jiné 
doprovází i chrámový sbor v Novém Městě nad Metují. Uslyší-
me jak skladby klasických autorů, tak jeho vlastní skladbu a zá-
věr koncertu bude tvořit velkolepá skladba Carillon of West-
minster, která v Trutnově ještě nezazněla.

Všechny koncerty se konají v Kostele Narození Panny Marie. 
Vstupné: děti a studenti zdarma, 

dospělí 70 Kč, důchodci 40 Kč.

Věříme, že si z našeho programu určitě vyberete, a věřte, 
že nebudete zklamáni. 

Srdečně Vás zve a krásné zážitky Vám přeje 
občanské sdružení Regio Musici.
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TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a Společenské cen-
trum Trutnovska pro kulturu a volný čas. První koncert se konal 29. 
června, závěrečné vystoupení je naplánováno na 31. srpna. Hudeb-
ním vystoupením jsou na Krakonošově náměstí vyhrazeny středy a 
pátky vždy od 16:30 hodin, vstup je zdarma. 

pátek   1. 7. MARTA A RASPUTIN BAND

středa   6. 7. EFFECT

pátek   8. 7. TLUPA TLAP

středa 13. 7. BENJAMING BAND

pátek 15. 7. ZTRACENÁ ILUZE

středa 20. 7. PROKION

pátek 22. 7. MESCALERO

středa 27. 7. LITH - INN O’WEVIDLE 

pátek 29. 7. PEPA LÁBUS A SPOL.

středa   3. 8. BLUES MYSTERY

pátek   5. 8. KRAKONOŠKA

středa 10. 8. HOLLAND EXPRESS

pátek 12. 8. ZNOVUZROZENÍ

středa 17. 8. COUNTRY BAND BONANZA

pátek 19. 8. JARNÍ VÁNEK

středa 24. 8. JAKŽ TAKŽ

pátek 26. 8. POSLEDNÍ LEŽ

středa 31. 8. NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST

TRUTNOVSKÝ JARMARK 2011

První neděle v měsíci září - tradiční termín pro Trutnovský jarmark. 
Stejně tomu bude i letos. V neděli 4. 9. nabídne tato městská lido-
vá slavnost na Krakonošově náměstí celodenní program a bohatou 
nabídku prodejních stánků s tradičními výrobky a ukázkami ruko-
dělné tvorby od 9:30 do 18:00 hodin.

Program na pódiu před radnicí:
  9:30   ŠVANDA BAND - dudácká kapela s tanečními páry 
10:30   Divadlo eMILLIon: Komedianti v akci
11:15   Koletova hornická hudba
12:30   Půlhodinka s portréty - karikaturista a psaligrafik
13:15   Skupina SKA´N´DAAL
14:15   Vystoupení TALENTŮ: 
                Richard Nedvěd - stand up comedy
                Alena Smolíková a Keisy  
15:00   ABBA WORLD REVIVAL
16:00   Divadlo eMILLIon: Letité spory
17:00   PETR SPÁLENÝ a skupina APOLLO BAND

Pohádkový stan:
10:00   Divadlo Trakař: Kocourkov
12:00   Divadlo De Facto Mimo: Zelené prasátko
14:00   Divadlo eMILLIon: Jak šlo tele do světa
16:00   Divadlo Lampión: Komáři se ženili   

Zvědaví pštrosi
Dětský koutek a velké trampolíny
Výletní vláček - okružní jízdy do Dolců a na Dvoračku

VLADIVOJNA LA CHIA: VYSOKÉ PODPATKY

Vladivojna La Chia je česká skladatelka, zpěvačka, textařka a vý-
tvarnice, která se představí svou tvorbou v Galerii Uffo. Vladivojna 
La Chia vystudovala grafiku v ateliéru intermediálních forem, stu-
dia ukončila v roce 2007.

Sama křehká a silná zároveň, plná překvapení, energie, spontán-
nosti a emocionality. Obrazy jsou stejné jako její hudba - založené 
na improvizaci, momentálních pocitech, kterými se ráda nechává 
překvapit a ovlivnit. Miluje kontrastní, barevné, především figurál-
ní kompozice. Deformace, nadsázka a stylizace patří k charakteris-
tickým rysům její tvorby. Hlavními představiteli jejích obrazů jsou 
ženy - křehké, citlivé duše. Její portréty dívek i mužů v subtilních 
tónech, domalované třpytkami, něžně upoutávají svou dvojakostí 
duše, která v sobě nese jak ženské, tak mužské prvky. Svou barev-
nou sytostí a tematikou mohou připomínat atmosféru filmů špa-
nělského režiséra Pedra Almodóvara. Vladivojniny malby demon-
strují ženskou neuchopitelnost, citlivost, nechtěnou agresi, hysterii 
i křehkost. Ženy se stávají muži a muži ženami. Jsou tragikomičtí ve 
své touze po hledání dokonalé lásky. Ve snaze najít svůj protějšek 
často balancují na hranici života a smrti. Milují život a pro lásku 
zemřou i zabijí.

V roce 2001 vydala první EP s big pussy beatovou dívčí skupinou 
Kočičíčíči. O rok později spoluzaložila rockovou skupinou Banana, 
se kterou vydala celkem tři kritikou uznávaná alba: Banana, Trip 
a Jungle. V roce 2006 byla se skupinou Banana nominovaná na 
objev roku TV Óčko. Sólové album Tajemství Lotopu, které vyšlo 
v roce 2009, se stalo top albem měsíce v kultovním berlínském ob-
chodě hudby Dussman a získalo dvě alternativní ceny Tais Awards 
za album roku a píseň roku. Hostoval na něm i indický kytaris-
ta Amit Chatterjee. V letošním roce složila hudbu pro film Jana 
Hřebejka Nevinnost a vyšel i stejnojmenný soundtrack. Vladivojna 
spolupracuje už 8 let s českým kytaristou a producentem Alešem 
Bajgerem (Progres 2, Vigor). Vystupovala např. s Lacem Deczim, 
Amitem Chatterjee, Lenkou Dusilovou, Varhanem O. Bauerem, se 
skupinou Banana, předskakovala Marilynu Mansonovi.
Vernisáž se uskuteční 12. 7. v 18:00 hodin.
13. 7. - 16. 8. ** Galerie UFFO ** 
otevřeno: pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin ** 
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Další projekt, který se uskuteční v Galerii UFFO, je prezentace In-
termediální školy profesora Milana Knížáka. Vernisáž je napláno-
vána na 23. 8. v 18:00 hodin za účasti pana profesora Milana Kní-
žáka a jeho studentů.

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas



6 

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

FOTOMARATON
výstava fotografií

Výstava představuje fotografie autorů, kteří přijali pozvání a ztvár-
nili každý svým pojetím dvanáct témat letošního Fotomaratonu v 
Trutnově: 
Anna Bryks, Łukasz Bryks, Karolina Marcinkowska, Mariusz Bucz-
ma, Ewa Dobrzyńska, Paweł Sokołowski, Monika Groszek, Karoli-
na Śmiłowska, Dariusz Golczewski, Arkadiusz Soronowicz, Bożena 
Kuźma, Agneszka Żurek (Świdnica),
Jiří Petr, Ivan Knotek, Radovan Kremlička, Jiří Flídr, Ctibor Košťál, 
Miloslav Manych, Jan Romančák (Trutnov).

Vystaveny jsou všechny snímky, porota navrhne udělení cen třem 
nejzajímavějším kolekcím. O držiteli ceny diváků můžete rozhod-
nout i Vy svým názorem na www.uffo.cz - hlasování bude ukonče-
no v polovině srpna.
Témata zvolená pro letošní Fotomaraton v Trutnově: Figura, Příro-
da, Ulička, Barvy Trutnova, Každodenní, Voda, Autoportrét, Trut-
nov v pohybu, Sen, Potkal jsem ..., Světlo, Stopa.
Fotomaraton je pořádán v řadě měst u nás i v zahraničí. V Trutno-
vě se uskutečnil letos poprvé, a to pro autory z partnerských měst 
Świdnica a Trutnov. V sobotu 7. května obdrželi v 10:00 hodin zú-
častnění autoři šest témat, po obědě dalších šest a měli tak na rea-
lizaci dvanácti snímků dvanáct hodin. Samozřejmě vyfotografovali 
více záběrů, z nichž večer do uzávěrky ve 22:00 hodin předali ty 
nejlepší (podle svého uvážení) z každého tématu. V září připravuje 
Fotomaraton město Świdnica, zúčastní se opět autoři z obou měst.
Fotomaraton se uskutečňuje v rámci projektu „Jsme stejní - Świd-
nica a Trutnov“, který je spolufinancován z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.
Poděkování za spolupráci patří firmě Fotogold, s. r. o., Trutnov.
Slavnostní ukončení výstavy, předání cen poroty i ceny diváků: 
čtvrtek 1. září 2011 od 17:00 hodin.  
16. 8. - 1. 9. ** Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: pon-
dělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin, neděle 13:00 - 17:00 hodin ** bez 
vstupného

OCTOPUS PRAGENSIS

Vokální soubor OCTOPUS PRAGENSIS vznikl v roce 2004. Tvoří 
ho osm zpěváků, kteří se snaží o osobitý komorní projev při in-
terpretaci hudby minulosti i hudby zcela současné. Těžiště jejich 
zájmu spočívá v repertoáru vrcholné renesance a raného baroka. 
Velice často také interpretují skladby zcela moderní, v některých 
případech i zkomponované speciálně pro tento ansámbl. Svoji in-
spiraci čerpají z dobových pramenů, snaží se pro své koncerty vy-
bírat skladby, které jsou objevné, ale zároveň jsou schopny oslovit 
i dnešního posluchače. 
Soubor vystoupil na řadě prestižních či specializovaných festivalů 
(Pražské jaro, Festival Český Krumlov, Žižkovský podzim, Haydnovy 
slavnosti, Pražské premiéry, Hudba Pražského hradu, Festival Gus-
tava Mahlera Jihlava, Velikonoční festival Brno, Velikonoční festi-
val Praha) a podnikl turné do Izraele. 
pátek 2. 9. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
předprodej vstupenek od 18. 7.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011

Druhý zářijový víkend, tedy 10. - 11. 9., bude patřit památkám, 
které budou veřejnosti zpřístupněny zdarma. V Trutnově to bude: 
radnice, Haasův palác, Muzeum Podkrkonoší, Kostel Narození 
Panny Marie, podzemní chodba v Městském parku, Janská kap-
le, památník generála Gablenze, dělostřelecká tvrz Stachelberg. 
A letos také železniční depo Trutnov, které slaví 140. výročí svého 
otevření. 
Letošní národní téma DED zní: Památky - tvůrci panoramatu našich 
měst a městeček. 

Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví v Trutnově se usku-
teční v sobotu 10. 9. od 9:30 hodin na Krakonošově náměstí. V pro-
gramu se představí hudební soubory Základní umělecké školy Trut-
nov, můžete se těšit i na slavnostní nástup Klubu vojenské historie 
Trutnov a tradiční natírání pamětní desky r. 1866 bílou barvou, rov-
něž se můžete stát svědky křtu knihy „Hieronimus Roth a 80 dní 
v pruském zajetí“. Můžete se stát také diváky či přímo účastníky 
výtvarného plenéru „Kreslíme, malujeme na téma: Střechy, věže, 
věžičky ...“, který připravuje ZUŠ Trutnov.

Doprovodný program Vás čeká i v některých památkových objek-
tech - varhanní koncert v kostele, výstavy v Muzeu Podkrkonoší, 
radnici a Haasově paláci, stále oblíbenější akce Rozloučení s létem 
na vrchu Šibeníku u památníku generála Gablenze. Trutnovské že-
lezniční depo bude otevřeno pouze v neděli a čeká Vás tam oprav-
du bohatá programová nabídka: prohlídka areálu a technologie 
depa, výstava lokomotiv a vozů ČD, výstava strojů na údržbu tra-
tí, výstavy komponentů z motorových vozů a lokomotiv, výstavy 
Klubu železničních modelářů Trutnov - modely velikosti TT, H0, 0 
a modelová kolejiště velikosti TT a 0, dětský koutek (malování 
vláčků a stavění ze stavebnice Merkur), jízda na malé posunova-
cí mašince v areálu depa a jízda parním vláčkem na trati Trutnov 
- Svoboda nad Úpou. 

Další podrobnější informace můžete získat z informačního letáku 
DED, který bude součástí příštích Radničních listů, bude také k dis-
pozici v Inforecepci UFFO a Turistickém informačním centru. Tyto 
informace budou v srpnu rovněž uveřejněny na www.uffo.cz

PRODEJ DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO

V květnu byl zahájen prodej divadelního předplatného na sezonu 
2011/12. Máte-li i Vy zájem stát se pravidelným návštěvníkem diva-
delních představení, máte stále ještě možnost zakoupit si abonent-
ku. Vybírat můžete ze čtyř předplatitelských skupin:
Činoherní divadlo A
Činoherní divadlo B
Divadelní delikatesy 
Divadlo a hudba 

První představení nové sezóny se uskuteční v rámci předplatné-
ho Divadelní delikatesy. Bude to 19. 9. kultovní zvuková kompo-
zice „Tiká tiká politika“. Na první představení v rámci ostatních 
tří předplatitelských skupin se můžete těšit v říjnu: 5. 10. Racek 
(Činoherní divadlo A), 12. 10. Vše o mužích (Činoherní divadlo B), 
25. 10. Amadeus (Divadlo a hudba).

Prodej předplatného, který zajišťuje Inforecepce UFFO (provozní 
doba Inforecepce v letním období - viz samostatný článek), bude 
ukončen 31. 8. 2011.
Informace o jednotlivých představeních, termínech a také o cenách 
abonentek naleznete v informačním bulletinu, který je k dispozici 
v Inforecepci UFFO nebo také na www.uffo.cz 
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TANEČNÍ KURZ
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Na základě Vašich četných dotazů, zda by bylo možné uskutečnit 
tento oblíbený kurz ještě před plesovou sezonou (tedy již v pod-
zimním termínu), Vás můžeme informovat o tom, že se kurz bude 
konat opět v Národním domě pod vedením manželů Poznarových 
v měsících říjen a listopad 2011. 
Termíny lekcí: neděle 2., 9., 16., 23. a 30. října, 13. listopadu. Zá-
věrečný věneček se pak uskuteční dle dohody buď ve středu 
16. 11. (17. 11. je pak státní svátek - tedy volno), nebo v neděli 
20. 11. 
Kurzy plánujeme dva, ale záleží samozřejmě na počtu tanečních 
párů. Pokud bude jeden kurz, budou se jeho lekce konat v době 
od 19:30 do 21:30 hodin. V případě, že budou kurzy dva, uskuteční 
se ten druhý vždy od 17:00 do 19:00 hodin. 
Kurzovné: 1.200 Kč za taneční pár 

Přihlásit se můžete e-mailem na adresu: rygrova@uffo.cz
Uveďte jména obou partnerů v tanečním páru a kontakt alespoň 
na jednoho z nich (e-mailová adresa a telefon). Zároveň prosím 
uveďte, o jaký kurz máte zájem: zda o kurz pro začátečníky, pro 
mírně pokročilé či pokročilé. Podle těchto informací a počtu zá-
jemců bude rozhodnuto o tom, který typ kurzu bude otevřen.

Informace, zda jste byli do kurzu zařazeni, kdy a kde uhradit kur-
zovné a další pokyny k organizaci kurzu, Vám zašleme v průběhu 
září.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY SCT

Předprodej vstupenek na pořady Společenského centra Trutnovska 
pro kulturu a volný čas zajišťují: Inforecepce UFFO (1. 7. - 31. 8.  
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin, tel. 499 300 999, e-mail:  
info@uffo.cz), Turistické informační centrum Trutnov (pondělí - pátek 
9:00 - 18:00 hodin, sobota 9:00 - 12:00 hodin, tel. 499 818 245).
Vstupenky je možné zakoupit též v pokladně kina Vesmír, a to 
v čase 18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 hodin ve dnech promítání.
Rezervace vstupenek zajišťuje pouze Inforecepce UFFO. Zarezervo-
vané vstupenky si však můžete vyzvednout (zakoupit) nejen v Info-
recepci UFFO, ale rovněž v kině Vesmír.
Na většinu pořadů je možné zakoupit vstupenky on-line na 
www.uffo.cz.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období.
INFORECEPCE UFFO 
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: pondělí - pátek 
9:30 - 17:00 hodin. 

VÝLEP PLAKÁTŮ
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. Od 
září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu přijímá Inforecepce UFFO v rámci výše uvedené 
provozní doby. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
V červenci a srpnu bude mít půjčovna kostýmů, která sídlí ve spo-
lečenském centru UFFO, změněnou provozní dobu:
  4. - 17. 7. zavřeno
18. - 31. 7. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
  1. - 14. 8. zavřeno
15. - 31. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2011

31. ROČNÍK SLAVNOSTÍ KOMORNÍ HUDBY 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

Pořádá SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA 
PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS

ve spolupráci s ČESKOU KULTUROU, s. o.,
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA.

Trutnovský podzim se koná v rámci cyklu festivalů 
České kulturní slavnosti - pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

Festival je podporován Královéhradeckým krajem.

Festivalový program nabídne opět řadu zajímavých koncertů 
a vynikajících interpretů:

úterý 4. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
CLAUDIO MANSUTTI (Itálie) - klarinet
ALFONSO SCARANO (Itálie) - dirigent
program: A. Rejcha, W. A. Mozart, L. van Beethoven

pátek 7. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
VIVIANA SOFRONITSKY (Kanada) - fortepiano 
program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Schubert

úterý 11. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
GUARNERI TRIO PRAHA
Čeněk PAVLÍK - housle
Marek JERIE - violoncello
Ivan KLÁNSKÝ - klavír
program: F. Schubert, B. Smetana, J. Brahms

pátek 14. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
MICHAL KAŇKA - violoncello
JAROMÍR KLEPÁČ - klavír
program: L. van Beethoven, A. Dvořák, B. Martinů, J. Feld, 
D. Šostakovič, F. Chopin

úterý 18. 10.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 10:00 hodin pro střed-
ní školy  
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin pro veřejnost  
ČESKÝ HORNOVÝ SBOR
program: G. Gabrielli, S. Scheidt, G. Rossini, F. D. Weber, L. Mě-
chura, A. Dvořák, J. Brahms, C. Debussy

pátek 21. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 
GUGLIELMO CALLEGARI (Itálie) - tenor
LADA VALEŠOVÁ - klavír
program: F. P. Tosti, D. Scarlatti, G. Puccini, G. Verdi, J. Suk, 
A. Dvořák, A. Lara, J. Serráno

NIKOLA SEMOTÁNOVÁ
Doprovodná výstava festivalu Trutnovský podzim
Galerie UFFO: 5. 10. - 1. 11. (vernisáž 4. 10.)
Koncertní síň B. Martinů: 7. - 21. 10. (otevřeno při koncertech 
Trutnovského podzimu)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



 
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
Začátky představení pouze od 19:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

 ČERVENEC 2011

1. pátek WESTERNSTORY
2. sobota Česká komedie. S tímto filmem se vrací do kin kolty proklatě nízko,
3. neděle kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old 

Shatterhand. Natáčelo se v nefalšovaném westernovém městečku v Bos-
kovicích. Režie: Vlastimil Peška. Hrají: M. Kubec, V. Kubařová, P. Vondrá-
ček, B. Klepl, P. Zedníček, P. Landovský a další.

	 Mládeži	přístupno	**	95	minut	**	vstupné	70	Kč

4. - 10. 7. DOVOLENÁ - KINO VESMÍR NEPROMÍTÁ

12. úterý RYCHLE A ZBĚSILE 5          
13. středa Americký akční film.  Čeká nás už páté setkání plné akce a automo-

bilových honiček. Oba hrdinové budou na té nesprávné straně zákona 
s policisty v patách. Děj nás tentokrát zavede do Brazílie. Režie: Justin 
Lin. Hrají: V. Diesel, P. Walker, D. Johnson, J. Brewster a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	130	minut	**	vstupné	75	Kč	

14. čtvrtek  ODNIKUD NĚKAM                                        ART film - pro náročnější diváky

 Americké drama. Stereotypní a prázdný život filmové hvězdy je naru-
šen, když se musí postarat o svoji dceru. Režie: Sofia Copolla. 

 Hrají: S. Dorff, E. Fanning, Ch. Pontius a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	98	minut	**	vstupné	70	Kč

15. pátek VODA PRO SLONY
16. sobota  Americký romantický film. Hlavní hrdina Jacob, nyní devadesátiletý, líčí
17. neděle své vzpomínky na mládí, kdy se shodou okolností připojil k cirkusu Benzini 

- „největší podívané na světě“. Režie: Francis Lawrence. 
 Hrají: R. Witherspoon, R. Pattinson, Ch. Waltz, P. Schneider aj.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	120	minut	**	vstupné	70	Kč

19. úterý PAŘBA V BANGKOKU
20. středa Americká komedie. Nerozluční kamarádi Phil, Stu, Alan a Doug jedou 

do exotického Thajska na Stuovu svatbu. Stu naplánuje zcela poklidnou 
pozdní snídani. Jenže ne všechno se děje tak, jak se naplánuje. Co se 
stane v Bangkoku, to si nedokážete představit. Režie: Todd Phillips. 

 Hrají: B. Cooper, E. Helms, Z. Galifianakis, J. Bartha, K. Jeong a další.
	 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	100	minut	**	vstupné	70	Kč

21. čtvrtek JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT                       ART film - pro náročnější diváky

   Americké drama. Režijní debut Philipa Seymoura Hoffmana o osamě-
lém řidiči limuzíny a jeho sbližování se stejně osamělou Connie. 

 Hrají: P. S. Hoffman, J. Ortiz, A. Ryan a další.
 Mládeži	přístupno	**	titulky	**	89	minut	**	vstupné	60	Kč

22. pátek  V PEŘINĚ
23. sobota  Česká hudební komedie. Film slibuje efektní podívanou na svět
24. neděle  skrytý v peřině, kde se část děje odehrává. V peřině zazní 22 původních 

skladeb, velkolepé je i obsazení filmu: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, 
Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka a další. Režie: František 
A. Brabec.

 Mládeži	přístupno	**	103	minut	**	vstupné	80	Kč

25. 7. - 7. 8. DOVOLENÁ - KINO VESMÍR NEPROMÍTÁ

 SRPEN 2011

9. úterý KUNG FU PANDA 2
10. středa  Americká animovaná komedie. Další příběhy chlupatého pandího 

chlapíka Po, kterému osud přivádí do cesty ty, kteří mu pomáhají, ale i ty, 
kteří mu naopak ubližují. To vše proto, aby mohl dokázat, co v něm je. 
Režie: Jennifer Yuh. 

 Pouze od 17:00 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
91	minut	**	vstupné	75	Kč

11. čtvrtek MELANCHOLIA                                             ART film - pro náročnější diváky

 Dánsko-švédsko-francouzské drama. Uhrančivý příběh dvou sester, 
z nichž ta mladší se zrovna vdává. Svatební veselí však zakalí náhlá 
hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila zpoza Slunce, a Zemi tak 
hrozí bezprostřední srážka. Režie: Lars von Trier. Hrají: K. Dunst, 

 Ch. Gainsbourg, J. Hurt, A. Skarsgard a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	130	minut	**	vstupné	60	Kč

12. pátek  LIDICE
13. sobota   České drama. Příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou
14. neděle náhod připletli do cesty dějinám. Pohled na tragický osud Lidic 
 za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Režie: Petr Nikolaev. 
 Hrají: K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár, M. Adamczyk, Z. Bydžovská aj.
 Do	12	let	nevhodné	**	126	minut	**	vstupné	85	Kč

16. úterý KAZATEL
17. středa  Americký akční sci-fi thriller. Postapokalyptický thriller zasazený do 

alternativního světa - do světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi 
a upíry. Režie: Scott Stewart. Hrají: P. Bettany, K. Urban, C. Gigandet, 
S. Moyer, Ch. Plummer a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	87	minut	**	vstupné	70	Kč

18. čtvrtek TETRO                                                               ART film - pro náročnější diváky

 Americko-argentinsko-španělsko-italské drama. Bennie se vydává do 
Buenos Aires, aby našel svého zmizelého bratra. Jeho bratr býval slibným 
spisovatelem, nyní je pouhým stínem svého bývalého já. Režie: Francis 
Ford Coppola. Hrají: V. Gallo, A. Ehrenreich, M. Verdú a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	127	minut	**	vstupné	75	Kč

19. pátek  HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - II. ČÁST
20. sobota Americký rodinný film. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď.
21. neděle Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset 

podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Voldemortem. 
Režie: David Yates. Hrají: E. Watson, D. Radcliffe, J. C. Bower aj.

 Pouze od 17:00 hodin!	**	do	10	let	nevhodné	**	mluveno	česky	**	
125	minut	**	vstupné	75	Kč

23. úterý FAIR GAME
24. středa Americké drama. Film je natočen podle skutečného příběhu o agentce 

CIA, jejímž odhalením se mstili lidé z Bílého domu za článek jejího 
manžela. Režie: Doug Liman. Hrají: N. Watts, S. Penn, M. Kelly a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	108	minut	**	vstupné	75	Kč

25. čtvrtek OSMDESÁT DOPISŮ                                     ART film - pro náročnější diváky

 Český film. Československo, 29. březen 1987. Jeden den v komunistic-
kém Československu inspirovaný životem režiséra. Jediný český soutěžní 
snímek na festivalu BERLINALE 2011 (kategorie - nejlepší debut). 

 Režie: Václav Kadrnka. Hrají: Z. Lapčíková, M. Pavluš a další.
 Mládeži	přístupno	**	75	minut	**	vstupné	70	Kč

26. pátek  X-MAN: PRVNÍ TŘÍDA
27. sobota Americké akční drama. Pátý díl mimořádně úspěšné filmové série
28. neděle o superhrdinech z komiksů X-Man společnosti Marvel Comics. 
 Režie: Matthew Vaughn. Hrají: J. McAvoy, M. Fassbender, J. Lawrence, 

K. Bacon a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	131	minut	**	vstupné	70	Kč

30. úterý SKYLINE
31. středa Americký akční sci-fi thriller. Lidé se vznášejí k obloze a jsou vtahováni 

do vesmírných lodí. Zdá se, že vesmírní narušitelé nemají slabé místo. 
 Život, jak ho známe, nenávratně končí. Režie: Colin Strause, Greg Strause. 

Hrají: E. Balfour, S. Thompson, D. Faison a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	94	minut	**	vstupné	70	Kč

V	ceně	vstupenky	je	příplatek	1	Kč	Státnímu	fondu	ČR	
pro	podporu	a	rozvoj	české	kinematografie.

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
9:30 - 17:00 (po - pá)  Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)  Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00   pokladna kina Vesmír
  (ve dnech promítání)

PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena vždy půl hodiny 
před zahájením promítání.

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:
* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech
* v magazínu                   (www.trutnovinky.cz)
* na rozhlasových vlnách

ČERVENEC -  SRPEN 2011
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