
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2011
3. - 5. 6. CIRK-UFF

Mezinárodní festival nového cirkusu
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas a Cirqueon - Centrum pro nový cirkus

sobota 4. 6. 2. GALERIJNÍ NOC GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova ** 16:00 - 23:00 hodin

pondělí 6. 6. SVATEBNÍ KOŠILE
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, 
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, 
Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov, 
sólisté: Markéta Mátlová - soprán, 
Zoltán Korda - tenor, Petr Dolejší - bas
Pořadatel: město Trutnov, Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas a České doteky 
hudby Em-Art, o.p.s. 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

pondělí 13. 6. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin

středa 15. 6. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

středa 15. 6. WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA: ZAČÁTEK CESTY 
Přednáší Bc. Hana Mandlíková, ředitelka WMŠ v Praze
Pořadatel: Přátelé alternativního vzdělávání v Trutno-
vě a okolí, o. s.
Hudební sál ZUŠ Trutnov (Krakonošovo nám.) ** 
17:00 hodin

pátek 17. 6. TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2011
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
16:00 - 22:00 hodin

čtvrtek 23. 6. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV 
Koncert komorního smyčcového souboru 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

pátek 24. 6. GENERÁLKA
Pořad pro 2. st. ZŠ
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 9:00 hodin 

středa 29. 6. PRŮMĚR 60
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas
Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin 

 VÝSTAVY
do 3. 6. ZBYNĚK ŠANC: PŘÍRODNÍ PARKY USA

Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 12. 6. PETR NIKL: BLÁZNÍČEK
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

do 19. 6. PAPÍRNY A VÝROBA PAPÍRU V KRKONOŠÍCH 
A PODKRKONOŠÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolu-
práci s Občanským sdružením Trutnov - město draka 
a Občanským sdružením Bezinky
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 6. VLADIMÍR PAVLAS: MEZI NEBEM A ZEMÍ
Výstava zajímavých fotografií letadel z leteckých dnů
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

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
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu 

3. 6. - 30. 9. RÓNA VE MĚSTĚ: MALÝ MARŤAN NA NÁBŘEŽÍ 
A SEDÍCÍ ČERT PŘED UFFEM
Vernisáž 2. 6. v 17:00 hodin v prostoru Dolní promenády
Pořadatel: Galerie města Trutnova 

9. 6. - 9. 9. MIROSLAV PODHRÁZSKÝ: CITY
Vernisáž 8. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

18. 6. - 25. 9. LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA
Vernisáž 17. 6. v rámci akce Trutnovská muzejní noc 2011
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolu-
práci s Československou obcí legionářskou - Jednotou 
Mladá Boleslav
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

23. 6. - 27. 8. JOANNES KÖHLER
Vernisáž 22. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova ve spolupráci 
s Městským muzeem Žacléř
Galerie města Trutnova 

24. 6. - 18. 9. OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU: NEJZNÁMĚJŠÍ 
KRKONOŠSKÉ BOUDY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Vernisáž 23. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

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

neděle 5. 6. PLETENÍ KOŠŮ, TÁCŮ, OŠATEK Z PEDIGU
Pletení košů jednoduchých, s vyplétaným dnem, 
barevných i přírodních, táců či ošatek
9:30 hodin ** kurzovné 250 Kč, děti podle spotřeby 
materiálu

sobota 25. 6. HRÁTKY S DRÁTKY
Drátěné šperky v kombinaci s kameny či korálky, 
drátěné nádoby, důmyslné věšáčky na šperky apod. 
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti 70 Kč

sobota 25. 6. KERAMICKÉ ODPOLEDNE
Tvoření z keramické hlíny - květináče, zajímavé mísy, 
truhlíky
14:00 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti 70 Kč
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a dále dva vstupy loutkářských souborů trutnovské ZUŠ pod vede-
ním Aleny Rodrové, z nichž jeden je určen spíše pro děti a druhý 
naopak pro dospělejší diváky. Pro naše malé návštěvníky, ale vlastně 
pro všechny, kteří si rádi hrají, zde bude výtvarná dílna inspirova-
ná probíhající výstavou. Partnerem projektu, stejně jako v loňském 
roce, je trutnovská Kafírna, která zajišťuje možnost občerstvení.

MIROSLAV PODHRÁZSKÝ: CITY

Ve středu 8. června v 17:00 hodin bude v prostorách městského úřa-
du otevřena další z fotografických výstav. Známý hradecký fotograf 
Miroslav Podhrázský (1961) je absolvent Střední uměleckoprůmys-
lové školy v Brně (1977 - 1981), obor užitá fotografie u profesora 
V. Židlického. Fotografii se věnuje profesionálně především jako 
reklamní fotograf, jeho autorské záběry naleznete publikovány 
v odborné literatuře, kalendářích a na pohlednicích. V Trutnově ale 
představí svoji volnou tvorbu. Netradiční experimenty s městskými 
scenériemi nazvané City budete moci zhlédnout až do 9. září.

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 spolupráci 
s Městským muzeem Žacléř.
Vernisáž proběhne ve středu 22. června v 17:00 hodin, výstava po-
trvá do 27. srpna.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
sobota 4. června od 8 hodin

V sobotu 4. června ukončíme (pro tento školní rok) činnost Klubu 
chytrých hlaviček. Od ledna jsme se pravidelně setkávali a společně 
cestovali časem a seznamovali se s dnes už zapomenutými řemesly.
Jako odměnu pro děti, které na tyto schůzky pravidelně přicházely, 
jsme připravili společný výlet za zajímavostmi v sousedním Polsku. 
Prohlédneme si město Kudowa-Zdrój, které je jedním z nejstarších lá-
zeňských měst Polska. Navštívíme muzeum starých panenek a mnoho 
dalších památek, které děti určitě upoutají. 
Bližší informace obdržely děti na posledním setkání KCHH v květnu. 
Věříme, že děti budou s výletem spokojeny, a těšíme se, že se s nimi 
v září opět uvidíme a budeme se i v novém školním roce pravidelně 
scházet a při těchto schůzkách rozšiřovat obzory zvídavých dětí.

ROSTU S KNIHOU
I v červnu bude oddělení pro děti k dispozici maminkám na mateř-
ské dovolené a jejich dětem. Děti zde ve středu 15. června od 9:00 
do 11:00 hodin mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými 
hezkými knížkami a stejně starými kamarády. 
Stejná akce proběhne v pondělí 13. června od 9:00 do 11:00 hodin 
i v pobočce knihovny v Horním Starém Městě.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

RÓNA VE MĚSTĚ: MALÝ MARŤAN NA NÁBŘEŽÍ  
A SEDÍCÍ ČERT PŘED UFFEM 

I v letošním roce přivádí Galerie města Trutnova umění do exteriéru 
města. Po loňské, mimořádně úspěšné instalaci Hráčů Michala Gab-
riela na Dolní promenádě navštíví Trutnov opět ojedinělé exponáty, 
tentokrát od dalšího z našich nejznámějších a nejuznávanějších so-
chařů. Jaroslav Róna (1957) je absolventem Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze v ateliéru Stanislava Libenského, v současné době 
vede ateliér Sochařství I na pražské Akademii výtvarných umění. Je 
zakládajícím členem legendární skupiny Tvrdohlaví. Mimo své výtvar-
né aktivity, které blíže představí i jeho říjnová výstava v městské gale-
rii, je známý také působením v divadle Sklep nebo vystupováním ve 
skupině Tros Sketos (spolu s Františkem Skálou a Alešem Najbrtem).
Ve čtvrtek 2. června v 17:00 hodin bude v prostoru Dolní promená-
dy, tentokrát poblíž Nádražního mostu, otevřena letní výstava jeho 
dvou soch. V místě vernisáže to bude Malý Marťan - zvaný též Dítě 
z Marsu (jehož další odlitek zdobí park Hadovka v Praze 6 a druhý 
zakoupilo město Liberec a je nyní na Ještědu). Před společenským 
centrem Uffo bude dočasně umístěna zcela nová socha Sedící čert, 
která ještě nebyla nikde vystavena, v Trutnově se tedy na veřejnosti 
objeví poprvé, což je pro naše město neobyčejně prestižní událost.
Galerie města Trutnova chce tímto počinem pokračovat v započaté 
tradici instalace uměleckých děl do veřejného prostoru, která má 
za cíl aktivovat u širší veřejnosti zájem o výtvarné umění.

PETR NIKL: BLÁZNÍČEK

Až do 12. června je v hlavních prostorách městské galerie otevřena 
jedinečná přehlídka hravosti jednoho z našich nejoriginálnějších 
nejen vizuálních umělců - Petra Nikla (1960). Jeho umělecké půso-
bení prostupuje a přesahuje mnohé žánry. Kromě malby, kresby, 
grafiky, ilustrace, literárních počinů, divadelních představení, per-
formancí a koncertů a jiných hudebně dramatických vystoupení, 
za něž už obdržel mnohá ocenění, je autorem a hlavním organizá-
torem interaktivních expozic. Ta nejaktuálnější nazvaná Play právě 
probíhá v Technickém muzeu v Brně. V obdobné podobě ji v loň-
ském roce v pražském Mánesu navštívilo přes 100 000 lidí.
Trutnovská výstava odkazuje k motivům z dětství a nebo přeskládá-
vá svět dospělého člověka do nové struktury, jejímž hlavním pravi-
dlem a měřítkem je svobodná hravost a fantazie. Ničím nespouta-
ná kreativita, jemná poetika, precizní technické provedení, to vše 
je pro Niklovu tvorbu typické. Vypovídá o tom i série fotografií, na 
nichž objevíte autora v nečekaných metamorfózách, malby masek 
a jiných Petrových identit a také série něžných kreseb, které právě 
představuje expozice nazvaná podle jedné z jeho knih Blázníček. 
Poloautomatické kreace tužkou zaznamenávají tvory, které snad 
potkal někde na ulici nebo při procházce svojí hlavou. Možná Vám 
nebudou připadat cizí, skrývají přece něco z něho i z nás.

2. GALERIJNÍ NOC GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Letos podruhé se Galerie města Trutnova samostatně připojuje 
k festivalu galerijních a muzejních nocí pořádaných Asociací muzeí 
a galerií ČR. Smyslem této akce je zpřístupnit výstavní prostory v ne-
tradičním čase a využít je netypickým způsobem. V sobotu 4. června 
od 16:00 do 23:00 hodin bude tedy galerie zdarma otevřena ne-
jen pro zájemce o prohlídku výstavy Petra Nikla, ale stane se také 
místem konání promítání fotografií a besedy s Bohdanem Holo-
míčkem. Večer zpříjemní vystoupení kapely Marta a Rasputin band 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY V KNIHOVNĚ

V červnu - s koncem školního roku - končí i pravidelné návštěvy 
dětí z mateřských škol v naší knihovně. Přicházely pravidelně 
jedenkrát měsíčně z MŠ Novodvorská, M. Gorkého, Komenské-
ho a Voletin.
Využíváme příležitosti a děkujeme učitelkám těchto dětí za 
skvělou spolupráci, z jejich strany určitě nad rámec pracovních 
povinností. Bylo zajímavé sledovat chování dětí od prvního pří-
chodu do knihovny, kdy se s ní teprve seznamovaly, namátkou 
prohlížely knihy, učily se s nimi šetrně zacházet a správně je 
zařazovat. Postupem času bylo vidět, jak děti vybírají knihy už 
ne náhodně, ale podle svých zájmů v oblasti naučné literatury, 
podle oblíbených autorů nebo ilustrátorů, dle doporučení svých 
kamarádů, rodičů a prarodičů. 
Velkou radost, a v tom vidíme hlavní smysl této práce, nám pů-
sobí to, že děti i po ukončení docházky do MŠ dále zůstávají 
našimi čtenáři - dobrými a pravidelnými.
André Maurois: „Čtení dobré knihy je stálý dialog, v němž kniha 
mluví a naše duše odpovídá.“ Rodiče, kteří dbají na to, aby jejich 
děti od raného věku pravidelně četly, to jistě dobře vědí.

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO

V pátek 17. června dopoledne prožijí žáci třídy S4 Speciální zá-
kladní školy Horská soutěžní dopoledne v pobočce knihovny 
v Horním Starém Městě. Knihovnice si pro ně připravily hádan-
ky, soutěže a hry jako odměnu za to, že celý školní rok knihovnu 
pravidelně navštěvovali. 

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2011
pátek 17. 6. od 16:00 do 22:00 hodin

Bohatý program a možnost bezplatné prohlídky muzea v ne-
tradiční otevírací době.

PAPÍRNY A VÝROBA PAPÍRU 
V KRKONOŠÍCH A PODKRKONOŠÍ

6. 5. - 19. 6.

Výstava přibližuje historii výroby papíru v regionu od 16. století 
do současnosti. Papírenská výroba má v našem regionu velkou 
tradici, neboť papírna v Trutnově se prvně připomíná již v roce 
1505. Jedná se o třetí nejstarší papírnu na našem území. Na vý-
stavě jsou připomenuty papírny v okresech Trutnov a Semily, 
jako například ve Svobodě nad Úpou, Bohuslavicích, Prkenném 
Dole, Semilech, Pasekách nad Jizerou či Hostinném. Posledně 
jmenovaný podnik je v provozu dodnes, podobně jako provo-
zovny v Dolní Branné a Pasekách nad Jizerou. K vidění jsou vý-
robky papíren, plány, obrazy, fotografie, unikátní talíře papír-
níka Prospera Pietteho ze Svobody nad Úpou a další materiály 
dokumentující papírenskou výrobu v regionu.

LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA
18. 6. - 25. 9. 

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, ve Fran-
cii a Itálii. 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 nejslav-
nějších kapitol naší novodobé vojenské historie. Stovky legionářů 
se narodily nebo žily na Trutnovsku. Na výstavě bude veřejnosti 
poprvé představen unikátní seznam všech legionářů pocházejících 
z našeho regionu. K vidění bude rovněž velké množství dobové 
výzbroje a výstroje, unikátní fotografie, dokumenty a knihy. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Československou obcí legi-
onářskou - Jednotou Mladá Boleslav. Vernisáž výstavy proběhne 
v pátek 17. června v rámci muzejní noci. 

OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU: 
NEJZNÁMĚJŠÍ KRKONOŠSKÉ BOUDY 

NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
24. 6. - 18. 9.

Výstava představí unikátní pohlednice a fotografie z jedinečné 
sbírky Dr. Jaroslava Drtiny, zachycující postupnou přeměnu nejzná-
mějších krkonošských bud v hotely na přelomu 19. a 20. století, a 
to jak na české, tak i na slezské straně. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 17.00 hodin. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE

29. duben patří již druhým rokem i v České republice k svátkům 
zcela výjimečným. Tento den mohou všichni tanečníci, tanečnice, 
ale i nadšenci pro tento druh pohybu přiložit ruku k dílu a v daném 
městě roztančit ulice, náměstí, zkrátka vnést trochu toho nadšení 
do duší i zdánlivých netanečníků.
Letos se v Trutnově podařilo realizovat velmi zajímavý projekt, 
a to díky spolupráci ZUŠ Trutnov a Společenského centra Trut-
novska pro kulturu a volný čas. Po několikaměsíčních přípravách 
se do programu zapojili nejen vybraní žáci tanečního oboru ZUŠ 
TRUTNOV, neprofesionální soubor YOU CAN DANCE, ale i další 
taneční organizace z Trutnova: FREEDOM CLUB TRUTNOV, BENE 
DANCE ART TEAM, DEFECT DE-ICE a UPROCKERS. Všichni zúčast-
nění se představili ve specifických rolích v rámci projektu „Ka-
várna“, který byl realizován před hlavním vchodem do spole-
čenského centra UFFO. Diváci tak mohli vidět půvabné servírky, 
křehké baletky, vybranou společnost nebo vandaly jako hosty či 
personál v naaranžovaném prostoru kavárny - každý prezentoval 
to nejlepší ve svém tanečním stylu, takže publikum mohlo obdi-
vovat kromě street dance také contemporary dance, balet, bre-
ak dance, rock´n´roll, společenský tanec, jazz, afro, ... Vše úhled-
ně ztvárněné v dějové lince jedné pracovní směny v „Kavárně“. 
Tím ale celý program rozhodně nekončil. Početné publikum se 
poté za rytmu afrických bubnů přemístilo do interiéru divadla, kde 
už na ně čekala čtveřice tanečnic z JALEGADO DANCE COMPA-
NY, aby vytvořily na galerii divadla prostor pro SITE SPECIFIC. Celá 
oslava Mezinárodního dne tance pak vrcholila premiérou nově na-
studované choreografie mezinárodní taneční skupiny JALEGADO 
DANCE COMPANY: Moving Still Point. Bylo opravdu na co se kou-
kat. Biografický příběh člověka jdoucího skrze labyrint života jistě 
oslovil nejednoho diváka. 
Jsme rádi, že akce tohoto typu naše město podporuje a diváci ocení 
svou účastí. Doufejme tedy, že napřesrok budeme 29. duben moci 
oslavit - jak jinak než společným tancem.

 organizační tým ZUŠ
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PROGRAM FESTIVALU CIRK-UFF

pátek 3. června 
V.O.S.A. (ČR)
Vysoké snění
16:00 hodin ** délka vystoupení 90 minut 
Krakonošovo náměstí, pěší zóna - Horská ul., 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného 

AKOREACRO (FR)
PFFFFFFF! 
19:00 hodin ** délka představení 70 minut 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné 350 Kč

PÁTEČNÍ OFF PROGRAM
OPENING PARTY
MARTA A RASPUTIN BAND
koncert trutnovské kapely - folk world music
20:30 hodin ** cca 60 minut
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného

KABARET MAŇÁNA (latino)
DJ´s Poco Loco and B-FLY
21:30 hodin 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** bez vstupného 

sobota 4. června
LONG VEHICLE CIRCUS (ČR)
10:30 hodin ** délka vystoupení 30 minut 
pěší zóna - Horská ul., Krakonošovo náměstí 
bez vstupného 

CIRCUS SACRA (ČR)
Brick Cirk
11:00 hodin ** délka vystoupení 40 minut 
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného 

LONELY CIRCUS (FR) 
Le poids de la peau
14:30 hodin ** délka vystoupení 35 minut 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného

JANA KORB (SRN) 
Paní Vladuš
15:30 hodin ** délka vystoupení 35 minut 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného

BRATŘI V TRICKU (ČR)
Malíři
16:30 hodin ** délka vystoupení 30 minut 
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

CIRK-UFF
Mezinárodní festival nového cirkusu

Milí přátelé adrenalinového umění,
když jsem na konci roku 2009 přicházel do Trutnova, měl jsem po-
měrně jasnou představu o tom, co se bude v novém divadle, jež 
jsme následně nazvali Uffo, odehrávat. Rovněž mi bylo jasné, že se 
budeme snažit založit ve městě novou tradici pouličního divadelní-
ho festivalu. Ještě téměř rok po svém nástupu jsem přemýšlel, kte-
rým směrem tento festival zaměřit, aby lákal návštěvníky z různých 
koutů republiky i ze zahraničí, aby ale byl především přitažlivý pro 
Trutnovany, aby na něj byli hrdi. Nápad přišel v listopadu loňského 
roku, kdy jsem nemohl přehlédnout nadšení diváků z vystoupení 
La Putyky a zároveň obdobně euforické pocity protagonistů toho-
to představení z velkorysých a inspirativních prostor Uffa. Ten večer 
mi bylo jasné, že budeme mít v Trutnově festival nového cirkusu. 
Oslovil jsem tedy ke spolupráci centrum pro nový cirkus Cirqueon 
a začali jsme skládat program, který není jen tak ledajaký. Ambice 
jsme měli od začátku vysoké - přivést do Trutnova to nejlepší z čes-
kého prostředí a předvést i progresivní zahraniční soubory, které 
určují směr vývoje současného cirkusu a pouličního umění. Výsle-
dek našeho snažení posuďte sami, ale myslím, že se nám tento zá-
měr podařil. Jsem si jist, že ať hlavní hvězda - francouzský soubor 
Akoreacro, česká premiéra performance Vysoké snění, s nímž Čes-
kou republiku reprezentovalo Volné občasné sdružení alternativců 
V.O.S.A. na Expu 2010 v Šanghaji, či jakákoli z dalších festivalových 
show a akcí pro Vás budou opravdovým zážitkem. Přeji Vám, ať si 
to v Trutnově skutečně užijete.

Libor Kasík

AKOREACRO
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COLLECTIF AND THEN… (GB)
Message pour dire...
17:00 hodin ** délka vystoupení 45 minut 
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

AKOREACRO (FR)
PFFFFFFF! 
19:00 hodin ** délka představení 70 minut 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné 350 Kč

AMANITAS (ČR)
KO.MIX.X1
21:00 hodin ** délka vystoupení 50 minut 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného

SOBOTNÍ OFF PROGRAM
WORKSHOPY 
14:00 - 18:00 hodin u společenského centra UFFO - vedle dět-
ského hřiště
CIRKUSOVÁ DÍLNA - Cirkus LeGrando
VÝTVARNÁ DÍLNA - Bosorka 

CIRK-UFF PÁRTY
Kapela Jo!SKA a DJ Romário
22:00 hodin 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** bez vstupného

neděle 5. června 
CIRKUS LeGRANDO (ČR)
Showtime
10:30 hodin ** délka vystoupení 45 minut 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného

CIRKUS MLEJN (ČR)
Postav na čaj 
14:00 hodin ** délka představení 60 minut 
UFFO - Společenské centrum Trutnov 
vstupné 150 Kč, děti do 15 let vstupné 100 Kč

COLLECTIF AND THEN… (GB)
Message pour dire...
14:30 hodin ** délka vystoupení 45 minut 
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

BRATŘI V TRICKU (ČR)
Malíři
15:30 hodin ** délka vystoupení 30 minut 
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

LONG VEHICLE CIRCUS (ČR)
16:00 hodin ** délka vystoupení 30 minut 
Krakonošovo náměstí a okolní ulice ** bez vstupného

LA COMPAGNIE DES PIEDS PERCHÉS (CH)
Foutaise
16:45 hodin ** délka vystoupení 45 minut 
Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

1. GYMNASTICKÉ KOLO CZ (ČR)
Dokonalé ženy 
18:00 hodin ** délka vystoupení 30 minut 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného 

LONELY CIRCUS (FR) 
Le poids de la peau
18:30 hodin ** délka vystoupení 35 minut 
před společenským centrem UFFO ** bez vstupného

SKUTR a Adéla Laštovková Stodolová (ČR)
Joke Killers
19:30 hodin ** délka představení 60 minut 
UFFO - Společenské centrum UFFO ** vstupné 250 Kč

NEDĚLNÍ OFF PROGRAM
CIRKUSOVÁ DÍLNA - Cirkus LeGrando
11:30 - 12:30 hodin u společenského centra UFFO - vedle dět-
ského hřiště

Více informací o souborech a jejich vystoupeních najdete na 
www.cirkuff.cz a v bulletinu, který bude k dispozici v Infore-
cepci UFFO.
Řadu vystoupení, která se v rámci festivalu uskuteční, můžete 
zhlédnout zdarma venku - před společenským centrem UFFO, 
na pěší zóně či Krakonošově náměstí. Ta nejzajímavější a pro 
účinkující také nejnáročnější představení se budou konat v sále 
společenského centra UFFO a vstupenky na ně máte možnost si 
zakoupit v Inforecepci UFFO, v Turistickém informačním centru 
či on-line (přes internet).

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov zve všechny 
příznivce na svůj tradiční koncert.
Sólisté: Jaroslav Neubert - hoboj, Petra Vítková - housle, Barbora 
Kulichová - flétna, Jaroslav Fejfar - kontrabas, Kateřina Killarová 
- zpěv, Michal Horáček - zpěv.
Program nabídne skladby těchto autorů: J. V. Stamic, T. Albinoni, 
F. X. Richter, J. B. Pergolesi, K. Dittersdorf, W. A. Mozart, F. Hervé, 
A. Dvořák, J. Strauss. 
čtvrtek 23. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 23. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a Společenské 
centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Hudební příznivci se 
mohou těšit od 29. června do 31. srpna na 19 koncertů. Hudebním 
vystoupením jsou na Krakonošově náměstí vyhrazeny středy a pát-
ky vždy od 16:30 hodin, vstup je zdarma. Jako první vystoupí ve 
středu 29. 6. skupina PRŮMĚR 60.

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

Foto: Anna Šolcová

Foto: Josef Červený

AMANITAS
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

SVATEBNÍ KOŠILE
Koncert v rámci Dvořákova festivalu pořádá město Trutnov, 

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
a České doteky hudby Em-Art, o.p.s. 

Koncert se koná pod osobní záštitou starosty města 
Mgr. Ivana Adamce.

Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, Smíšený pěvecký sbor Sme-
tana Hradec Králové, Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov, sólisté: 
Markéta Mátlová - soprán, Zoltán Korda - tenor, Petr Dolejší - bas.
Filharmonie Hradec Králové (dirigentka Miriam Němcová) byla 
založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec 
Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický or-
chestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr 
Hradec Králové. Od roku 1993 nese orchestr název Filharmonie Hra-
dec Králové. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní 
Evropy, pro bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl 
světové hudební literatury se FHK stala vyhledávaným profesionál-
ním partnerem pro domácí a především zahraniční sborová tělesa.
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové (sbormistryně Len-
ka Lipenská) patří již mnoho let k předním vokálním tělesům v ČR. 
Byl založen v roce 1922 a má více než padesát aktivních zpěváků. 
Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudeb-
ních období od renesance po současnou českou i světovou autor-
skou sborovou tvorbu a úpravy lidových písní. 
Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov (sbormistr Bohuslav Lédl) se 
může pyšnit úctyhodnou historií. Jako Zpěvácký spolek byl založen 
v Turnově v roce 1861. Jméno Antonína Dvořáka se do názvu do-
stalo po jeho úmrtí v roce 1904.
Program: Martin Hybler: Vzdušný palác op. 28 pro velký symfonic-
ký orchestr, A. Dvořák: Svatební košile, balada na text Karla Jaro-
míra Erbena op. 69.
pondělí 6. 6. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 
** vstupné 180 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 4.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL se může pochlubit dlouholetou tradicí. Le-
tošní 56. ročník, který se uskuteční v 21 městech Středočeského, 
Libereckého a Královéhradeckého kraje, se nese v duchu oslav 
170. výročí narození Antonína Dvořáka. Každý, kdo si zakoupí 
vstupenku na festivalový večer, obdrží před koncertem katalog 
obsahující „průvodce“ jednotlivými festivalovými městy a tzv. Dvo-
řákův cestovní pas, který držiteli nabízí zvýhodněné vstupy do vy-
braných památek či jiných zajímavých míst v tom či onom městě. 
Smyslem této nabídky je dosáhnout propojení mezi kulturou a tu-
rismem v rámci daného regionu. 
Více informací o festivalu: www.ceskedotekyhudby.cz

SEDMIKRÁSKA 
Divadelní scéna pro děti

Celou sezonu od října do dubna přinášela Sedmikráska - Diva-
delní scéna pro děti krásné pohádky a zajímavá divadelní před-
stavení. Sedmikráska však nabízela i doplňkový program. Do 
tohoto programu patřila rovněž VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA 
„NAMALUJ SI DNEŠNÍ POHÁDKU“. Děti kreslily či malovaly výje-
vy z představení, která viděly. Nejhezčí či nejzajímavější výtvarné 
práce byly oceněny. 
Posledními oceněnými za sezónu 2010/2011 jsou Esterka Kaspero-
vá a Sárinka Kasperová. Pro svou odměnu si mohou dívky přijít se 
svými rodiči během června do Inforecepce UFFO.

JAN GEMROT, MARTIN KÁMEN, ONDŘEJ OLIVA:  
ZKLAMÁNÍ Z RÁJE II.

Výstava „Zklamání z ráje II.“ je úspěšným pokračování projektu, 
který byl prezentován v Praze v Novoměstské radnici. Návštěvníci 
Galerie Uffo se mohou těšit jak na díla již dříve vystavená, tak i na 
díla, která budou mít v Trutnově svou premiéru.
Výtvarní umělci zastoupení na výstavě „Zklamání z ráje II.“ jsou 
seismografy aktuálního vývoje civilizace. Dnešní doba je vzrušu-
je i vyzývá k reakci. Pojem krásy, v současnosti vyprázdněný a de-
formovaný komercí, usilují naplnit novým obsahem. Hledají to, 
co bylo ztraceno, ale ne jako návrat ke klasickému ideálu, ale ve 
smyslu objevování jinakosti a různých podob krásy.
Zklamání z ráje. Nebo také trochu jinak, slovy francouzského fi-
lozofa Gilla Lipovetzkého: „Nestoupáme do ráje, neupadáme do 
pekla, zkrátka se jen nacházíme v epoše paradoxního štěstí.“
do 6. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

OTAKAR METLIČKA: NAMASTE Z NEPÁLU
výstava fotografií

Nepálský pozdrav namasté by se dal přirovnat k našemu ahoj nebo 
dobrý den, ale používá se i jako výraz poděkování. Nepál je země, 
kde leží Himálaj a proslulý Everest. Narodil se zde Buddha a na 
ploše skoro dvakrát větší než Česká republika žije přes 28 milionů 
obyvatel. Myšlenka ve víru, že je člověk podmíněn činy, jichž se 
dopustil v minulých životech, a v převtělení na konci života, tvoří 
svorník v klenbě tibetského buddhismu a hinduistického nábožen-
ství, což bylo vždy pro tyto lidi určující a je tomu tak i v dnešním 
Nepálu. Tato víra pomáhá tibetským lidem přežít a uchovat si svoji 
unikátní kulturu.
Káthmandské údolí je obydlené již po staletí. Díky své poloze mezi 
dvěma giganty Indií a Čínou dlouho hrálo úlohu důležitého ob-
chodního centra na cestě spojující tyto dvě říše. V 17. století bylo 
v údolí vedle sebe namačkáno mnoho městských států, z nichž 
dnes existují už jen tři - Káthmandú, Patan a Bhaktapur. Už však 
ne jako městské státy, ale jako tři města v jedné zemi. Káthmandú 
dnes je, vzhledem k velké koncentraci turistů, jedním velkým tr-
hem se suvenýry, trekovým vybavením a vším mezi tím.
Malé feudální království s názvem Mustang, ležící mezi himálajský-
mi vrcholy Annapurna a Dhaulagiri, si udrželo až dodnes tradiční 
starověkou tibetskou kulturu. Pohledem skrz fotoaparát jsem se 
pokusil nahlédnout do jedinečnosti této země, vděčný za to, že se 
mi podařilo tento zapadlý kout světa projít a fotografovat, neboť 
do údolí zapovězeného původního Tibetského království Mustang 
je přístup turistům regulován a poměrně málo se jich za rok do 
tohoto údolí může vydat. Teprve posledních 12 let je tento nejroz-
sáhlejší kaňon na zemi přístupný cestovatelům v omezeném počtu 
800 lidí za rok. Trek dlouhý 170 km musí projít v čase 15 dní, a to 
za doprovodu průvodce a šerpů.
do 30. 7. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promí-
tání filmu 

4.-24.6.2011



7

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

Předplatné na sezonu 2011/12 nabízí opět řadu divadelních před-
stavení, která jsou rozdělena do čtyř skupin:

A) Činoherní divadlo I.

B) Činoherní divadlo II.
Dvě rovnocenné tradiční skupiny, které nabídnou výběr nejlepších 
produkcí českých činoherních divadel. Dramaturgický výběr, stejně 
jako v předešlé sezoně, předkládá divákům vyvážený poměr kome-
diálního žánru i vážných témat, klasické tituly i inscenace součas-
né dramatiky. V rámci těchto skupin mohou diváci vidět živě - na 
vlastní oči umění nejlepších hereckých osobností současnosti.

C) Divadelní delikatesy
Jako má sport svá adrenalinová odvětví, divadlo v Uffu má Diva-
delní delikatesy. Skupina skutečně živá, kterou uvítají zejména pří-
znivci novátorských forem divadla a ti, kteří hledají zážitek. Šest 
představení naprosto odlišných svým provedením, žánrem i téma-
tem - kultovní zvuková kompozice, kabaret přerůstající v horor, 
abstraktní obraz, divadlo v pohybu - vzdušná akrobacie, skandální 
divadlo, kombinace tance, fyzického divadla, bojových umění, ak-
robacie, slovní improvizace a živé hudby. 

D) Divadlo a hudba
Prestižní skupina, která nabídne (mimo jiné) inscenace, jejichž ne-
dílnou součástí je hudba. Tuto skupinu si jistě vyberou ti, kteří do-
kážou ocenit kvalitu těchto představení a jejich pestrost - hvězdný 
muzikál, klasická opereta, hudební komedie, černé divadlo, scénic-
ký tanec s živou hudbou, improvizace, strhující drama s klasickou 
hudbou ...

Stávající předplatitelé měli možnost zakoupit si nové předplatné 
v druhé polovině května. Noví zájemci mají tuto možnost od 30. 5.

Prodej předplatného zajišťuje Inforecepce UFFO (pondělí - sobota 
8:00 - 19:30 hodin). 
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

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 14. 5. se konal v Městském parku a okolních lesích 
16. ročník akce Strašidláci. Tato výprava za netradičními strašidly 
je už natolik oblíbená, že na ni nepřicházejí jen návštěvníci z Trut-
nova, ale přijíždějí i zájemci ze vzdálenějších míst. Letošní rekordní 
počet účastníků akce (odhadem 2.700) je sice velice potěšující, ale 
pro pořadatele - tedy Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas - se tím stává organizace celé akce ještě mnohem nároč-
nější. Spolupráce a pomoc dalších organizací, spolků i jednotlivců 
je proto vítaná a patří za ni obrovské poděkování. Patří mezi ně 
především Divadlo A. Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotní-
ků. Členové tohoto spolku jsou představiteli strašidláckých postav, 
i když letos mezi nimi byl i člen Star Westu a člen Ďyvadla Neklid 
Voletiny. Důležití jsou i pořadatelé - hlídači Strašidláků na trase. 
Tohoto úkolu se už po několik let ochotně ujímají členové Star 
Westu Trutnov, Divadla A. Jiráska Úpice - JDO, Českého červeného 
kříže - pobočky v Horním Starém Městě. Paitingové líčení dětí za-
jišťují dívky z tanečního souboru Defect de ice. A v neposlední řadě 
patří poděkování i společnosti Lesy a parky města Trutnova, s.r.o., 
která každoročně pomůže s úpravou cest a odstraněním nežádou-
cích křovin a houštin na trase strašidláckého putování.
Děkujeme - za rok na shledanou!

FESTIVAL OTEVŘENÉHO DIVADLA
(Festiwal Teatru Otwartego)

Máte zájem podívat se do našeho partnerského polského měs-
ta Świdnica? A právě v době divadelního festivalu? Příležitost 
máte v sobotu a neděli 9. - 10. července 2011. Dvoudenní zá-
jezd, který je připravován, má ve svém programu jak památky 
ve městě a jeho okolí, tak návštěvu festivalových programů 
(většina z nich se odehrává na náměstí).
Pro účastníky zájezdu je zajištěna doprava autobusem, ubyto-
vání i stravování - vše zdarma, neboť se zájezd koná v rámci 
projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov“, který je spolufi-
nancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
Zájemci se mohou hlásit od pondělí 6. 6. do zaplnění kapacity 
autobusu, a to v Inforecepci UFFO, kde zároveň uhradí přihla-
šovací poplatek 200 Kč. Ten je potvrzením toho, že přihlášený 
má o tento zájezd skutečně zájem a zúčastní se ho. Všem účast-
níkům zájezdu bude tento poplatek v den zájezdu samozřej-
mě vrácen. Při přihlášení obdrží zájemci také bližší informace 
o průběhu zájezdu.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY SCT

Předprodej vstupenek na pořady Společenského centra Trut-
novska pro kulturu a volný čas zajišťují: Inforecepce UFFO 
(pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin, tel. 499 300 999, e-mail: 
info@uffo.cz), Turistické informační centrum Trutnov (pondě-
lí - 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. Zare-
zervované vstupenky si však můžete vyzvednout (zakoupit) ne-
jen v Inforecepci UFFO, ale rovněž v kině Vesmír.
Na většinu pořadů je možné zakoupit vstupenky on-line na 
www.uffo.cz.

UPOZORNĚNÍ

Již v předstihu upozorňujeme na změny provozní doby v let-
ním období.
INFORECEPCE UFFO 
Do 30. 6. zůstává provozní doba nezměněna, tj. pondělí - sobo-
ta 8:00 - 19:30 hodin.
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: pondělí - pá-
tek 9:30 - 17:00 hodin.

VÝLEP PLAKÁTŮ
V červnu bude výlep plakátů na plakátovací plochy v Trutnově 
zajišťován běžným způsobem, tj. pravidelně v pondělí a nepra-
videlně (dle kapacity plakátovacích ploch) ve čtvrtek. 
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. 
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše 
uvedené provozní doby. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
Po celý červen bude otevřena s nezměněnou provozní dobou, 
tj. v pondělí a ve čtvrtek vždy 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin. 
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
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



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

1. středa THOR
 Americký akční film. Thor je vzhledem ke své aroganci a válečnic-

kým sklonům vykopnut mezi obyčejné smrtelníky. Ztrácí nadpřiroze-
né schopnosti a stává se z něho zkrátka pan doktor Donald Blake. 
Film, který propojí svět mýtů a naši současnost, natočil Kenneth 
Branagh. Hrají: Ch. Hemsworth, N. Portman, T. Hiddleston, 

 A. Hopkins, R. Russo aj.
	 Do	12	let	nevhodné	**	mluveno	česky	**	114	minut	**	
	 vstupné	70	Kč

2. čtvrtek FIGHTER                                                           ART film - pro náročnější diváky

  Americké drama. Skutečný příběh o nepravděpodobné cestě 
Mickyho Warda za boxerským titulem. V jeho cestě jej vedl nevlastní 
bratr Dicky, bývalý šampion a později kriminálník. Režie: David 
O. Russell. Hrají: M. Wahlberg, Ch. Bale, A. Adams, M. Leo, 

 J. McGee aj.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	115	minut	**	vstupné	75	Kč

3. pátek  ÚTĚK ZE SIBIŘE               
4. sobota Americké drama. Film, založený na skutečné události z roku 1940, 
5. neděle popisuje útěk mezinárodní skupiny vězňů z ruského gulagu. Režie: 

Peter Weir. Hrají: C. Farrell, D. Bucur, E. Harris aj.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	133	minut	**	vstupné	75	Kč

7. úterý JSEM ČÍSLO ČTYŘI
8. středa  Americký akční sci-fi thriller. Film o pozoruhodném mladém muži, 

který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli usilujícími o jeho 
život. Režie: D. J. Caruso. Hrají: A. Pettyfer, T. Olyphant, T. Palmer, 

 D. Agron, C. McAuliffe, K. Durand a další.
 Mládeži	přístupno	**	titulky	**	109	minut	**	vstupné	70	Kč

9. čtvrtek VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC  ART film - pro náročnější diváky

 Český dokument. Celovečerní snímek je svérázným portrétem malé 
české vesnice, ve které - jak místní říkají - přistálo UFO v podobě 
kilometrové stříbřité továrny: korejské automobilky Hyundai. Režie: 
Vít Klusák. Vystupují: V. Klusák, S. Vojkovský, P. Vaněk, P. Franc, 
J. Nezhyba, zaměstnanci firmy Hyundai a obyvatelé města Nošovic.

	 Mládeži	přístupno	**	82	minut	**	vstupné	60	Kč

10. pátek  HOP 
11. sobota  Americká animovaná komedie. Fred je lenoch, který se vyhýbá 
12. neděle práci. Nešťastnou náhodou zraní velikonočního zajíčka a musí se 

o něho postarat, dokud se neuzdraví. Režie: Tim Hill. V českém zně-
ní: M. Stránský, P. Burian, J. Meduna, O. Brousek, M. Holán a další.

 Pouze od 15:30 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
95	minut	**	vstupné	70	Kč

10. pátek  PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
11. sobota  Americký dobrodružný film. Johnny Depp se vrací ve své ikonické 
12. neděle  roli kapitána Jacka Sparrowa v dalším pokračování plném dobro-

družství a akce. Režie: Rob Marshall. Dále hrají: P. Cruz, I. McShane, 
 K. R. McNally, S. Claflin, G. Rush a další.
 Pouze od 17:30 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	

137	minut	**	vstupné	85	Kč

14. úterý OBŘAD
15. středa  Americký thriller. Pravdivý příběh amerického kněze, který studuje 

školu exorcismu v Itálii. Podle knihy italského žurnalisty Matta 
Baglia natočil režisér Mikael Häfström. Hrají: A. Hopkins, A. Braga, 
C. Hinds, R. Hauer a další. 

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	114	minut	**	vstupné	75	Kč

16. čtvrtek LEPŠÍ SVĚT                                                     ART film - pro náročnější diváky

 Dánsko-švédský film. Životy dvou dánských rodin se vzájemně 
zkříží jedním neobyčejným, ale riskantním přátelstvím, které právě 
začíná. Ale na obzoru jsou i osamělost a smutek. Režie: Susanne 
Bier. Hrají: M. Persbrandt, T. Dyrholm, U. Thomsen, M. Rygaard, 
J. Nielsen.

 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	113	minut	**	vstupné	70	Kč

17. pátek  MEDVÍDEK PÚ
18. sobota  Americká animovaná komedie. S Medvídkem Pú se malí diváci
19. neděle vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, 

vtip a žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Před tímto 
snímkem bude promítán krátký animovaný film BALADA O NESSIE.

 Pouze od 15:30 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
70	minut	**	vstupné	70	Kč

17. pátek  NEZNÁMÝ
18. sobota  Americký thriller. Dr. Harris se probere po autonehodě a zjistí, že 
19. neděle jeho žena ho nepoznává a jiný muž se zmocnil jeho identity. Režie: 

J. Collet-Serra. Hrají: L. Neeson, D. Kruger, J. Jones, A. Quinn a další.
 Pouze od 17:30 hodin!	**	do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	

113	minut	**	vstupné	70	Kč	

21. úterý CESTA ZA HORIZONT                      
22. středa Švýcarsko-rumunsko-francouzský film. Jonathan Vogel by rád 

vrátil čas a odvrátil nehodu, která mu způsobila invaliditu. Domluví 
se s genetikem, který vyvinul genovou terapii pro regeneraci lidské-
ho těla. Léčba však nevychází podle plánu a Jonathan si uvědomuje, 
že je v ohrožení života. Režie: Alexandre Iordachescu. Hrají: 

 G. Depardieu, A. Paradis, C. Brandt. 
 Mládeži	přístupno	**	titulky	**	96	minut	**	vstupné	75	Kč

23. čtvrtek DĚCKA JSOU V POHODĚ                        ART film - pro náročnější diváky

 Americká komedie. Dvě mámy lesbičky, jeden dárce spermatu 
a dvě děti, které se rozhodly začlenit „tátu“ do svého života, který 
pro ně jejich matky vybudovaly. Režie: Lisa Cholodenko. 

 Hrají: J. Moore, M. Wasikowska, A. Bening, M. Ruffalo a další.
 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	106	minut	**	vstupné	60	Kč	

24. pátek ZDROJOVÝ KÓD
25. sobota Americký akční film. Napínavý příběh, jehož hlavní hrdina se
26. neděle  pomocí počítačového programu dostane do těla jiného člověka. 

Režie: Duncan Jones. Hrají: J. Gyllenhaal, M. Monaghan, R. Peters, 
J. Wright, V. Farmiga a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	93	minut	**	vstupné	75	Kč

28. úterý REKVALIFIKACE
29. středa Česká brutální komedie. Poněkud absurdní dobrodružství neza-

městnaného padesátníka se prolíná s příběhem mafiánů, kteří si 
mohou dovolit snad všechno! Režie: Vlado Štancel. Hrají: V. Štancel, 
S. Vojvodová, M. Kačmarčík, K. Tschornová, P. Vondruška, 

 M. Kňažko aj.
 Mládeži	přístupno	**	80	minut	**	vstupné	70	Kč

30. čtvrtek NORSKÉ DŘEVO                                         ART film - pro náročnější diváky

  Japonské drama. Fantastický, tragický i romantický snímek podle 
bestselleru japonského spisovatele Harukiho Murakamiho - čistý 
milostný příběh o životě, smrti, sexu a problémech mladých lidí. 

 Režie: Tran Anh Hung. Hrají: K. Matsuyama, K. Mizuhara, 
 R. Kikuchi a další.
 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	133	minut	**	vstupné	60	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:
8:00 - 19:30 (po - so)  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
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KINO VESMÍR


