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JAZZINEC 2011
13. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Více informací: www.jazzinec.cz
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci se
Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný
čas, tiskárnou Tisk Ofset, a. s., Úpice a realitní kanceláří
Dobré bydlo
ODLESK FESTIVALU „DNI GÓR“ V TRUTNOVĚ
Přednášejí a své snímky promítají: Jaroslav Bartoš, Miroslav Caban, Piotr Snopczyński
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 14:00 - 21:30 hodin
LÁRK ÍČIČOK
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 8 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin
KONCERT PAVLA BOBKA A PAVLÍNY JÍŠOVÉ S PŘÁTELI
Koncert spojený s prodejní výstavou výrobků tvořivé dílny
klientů, stejně tak dárkových předmětů z Chráněné dílny
U sv. Anny.
Více informací: www.domovsvatehojosefa.cz
Pořadatel: Oblastní charita Červený Kostelec, středisko
Domov sv. Josefa v Žirči
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin **
vstupné 220 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 3.:
Inforecepce UFFO
VÝUKA FYZIKY NA WALDORFSKÝCH ŠKOLÁCH
Přednáší RNDr. Leoš Převrátil, učitel fyziky na Waldorfské
škole v Semilech
Pořadatel: Přátelé alternativního vzdělávání v Trutnově
a okolí, o. s.
Hudební sál ZUŠ Trutnov (Krakonošovo nám.) ** 17:00 hodin
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Předplatné - Činoherní divadlo (Divadlo v Řeznické, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
LÁSKA NARUBY
Představení mimo předplatné (Divadlo Kalich, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL ROMANA FRIČE
A JEHO DĚTÍ RENATY A ROMANA JUNIORA
Koncert z cyklu Komorní večery
Pořadatel: Občanské sdružení Studio a ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT
Pořad pro 2. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin
SVĚTÁCI
Představení mimo předplatné (Divadelní spolek E. Vojana
Brněnec)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
HRABĚ ORY
Zájezd do Hradce Králové (Artkino Centrál) na přímý přenos představení z Metropolitní opery New York
Jen pro předem přihlášené!
Pořadatel: SCT
sraz u společenského centra UFFO v 17:00 hodin
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara
Pořadatel: SCT
zahájení v kině Vesmír ** 15:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Vladimír Wolf: Trutnov mezi Šumburky a Gendorfem
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
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TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
Dan Přibáň - cestopisný pořad
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
CASALS QUARTET (Španělsko)
Koncert v rámci Festivalu EuroArt Praha
Pořadatel: SCT a Festival EuroArt Praha
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE & ŽIDOVSKÝ PESACH
Posezení s přednáškou, slovem bude provázet farář
Mgr. Tomáš Karel
Pořadatel: středisko „Strom Naděje“ Diakonie a misie CČSH
Fara Církve československé husitské v Trutnově
(Úpická 146) ** 15:00 hodin
BAUCHKLANG (Rakousko)
Koncert beatboxové skupiny
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, SCT
a město Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Pořad pro MŠ a 1. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin
ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00 - 11:00 hodin
ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin
CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov ve spolupráci s Apoštolskou církví
PRASE V KUFRU
Představení mimo předplatné (Ďyvadlo Neklid Voletiny)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
JÁNOŠÍK
Pořad pro 6. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Odpolední program - vystoupení Kavárna: žáci ZUŠ
Trutnov, Bene Dance Art Team, Defect de Ice, Uprockers,
Freedom Club Trutnov
Hlavní program - vystoupení Moving Still Point: Jalegado
Dance Company
Pořadatel: SCT a ZUŠ Trutnov
program před společenským centrem UFFO od 17:00
hodin, hlavní program ve společenském centru UFFO od
19:00 hodin
ČARODĚJNICE
Akce pro děti
Pořadatel: SCT a Středisko volného času, Trutnov
sraz před společenským centrem UFFO 20:00 hodin,
lampionový průvod 20:15 hodin, program u ZŠ R. Frimla
cca od 20:45 hodin

VÝSTAVY
do 5. 4.

LUKÁŠ WAGNER: ŽIVOT JE BOJ
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

do 17. 4.

TRUTNOVŠTÍ OSTROSTŘELCI A JEJICH TERČE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 21. 4.

LACO DÉCZI: OBRAZY
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro
kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 24. 4.

NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ TRUTNOVA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 4.

ZBYNĚK ŠANC: NORSKO A ISLAND
Výstava krajinářských fotografií z okružní cesty po dvou
severských zemích
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

2. 4. - 15. 5.

ODLESK FESTIVALU „DNI GÓR“ V TRUTNOVĚ
Výstava fotografií Piotra Snopczyńského a Jaroslava Bartoše
Vernisáž 2. 4. v 17:15 hodin
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání
filmu

7. 4. - 7. 5.

13. 4. - 17. 5.

19. - 20. 4.

28. 4. - 3. 6.

LEONIDAS KRYVOŠEJ A LUCIE HRUŠKOVÁ: DRAČÍ HRY
Vernisáž 6. 4. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
ALEŠ LAMR: KOSMICKÉ TERITORIUM
Vernisáž 12. 4. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Ukázky rukodělné tvorby
Pořadatel: SCT
Národní dům ** otevřeno: 9 - 12 a 13 - 17 hodin
ZBYNĚK ŠANC: PŘÍRODNÍ PARKY USA
Vernisáž 27. 4. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

neděle 10. 4.
středa 13. 4.

JARNÍ A VELIKONOČNÍ VĚNCE
Připraven materiál na korpusy, floristický materiál, pomůcky, velikonoční dekorace, mašle a pentle, náměty, inspirace
a pomoc lektora. S sebou nepotřebujete nic.
10. 4. od 9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč, 13. 4. od 15:00
hodin ** kurzovné 70 Kč (děti), 13. 4. od 16:30 hodin **
kurzovné 220 Kč

sobota 16. 4.

KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU
Naučíme se dělat papírové ruličky a seznámíme se s užitečnými pomůckami a radami. Zvládneme papírový věnec
a košík. Kurz povede lektorka Jitka Černá.
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti 70 Kč

neděle 17. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Velikonoční dílna: zdobení perníčků, malování vajíček
voskem a děrování kraslic, pletení pomlázek, malba na sklo
s jarními motivy, drátování a jiné rukodělné dílny. S sebou
vyfouknutá vajíčka. Pro děti možnost povozit se na poníkovi.
13:00 hodin ** kurzovné od 70 Kč (v základním kurzovném
jsou dvě dílny, na některé dílny možnost přikoupit ,,groše“
v hodnotě 25 Kč, dílničky pro děti jsou zdarma)

středa 20. 4.

ZDOBENÍ VAJÍČEK
Vajíčka s sebou - syrová, natvrdo, vejdunky.
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč (děti)

středa 27. 4.

KOLÍČKOVÉ DIVADLO, VESELÉ KOLÍČKY
Vytvoříme si veselé kolíčkové divadlo a kulisy. I pro menší děti.
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč

Z NABÍDKY POŘADŮ SPOLEČENSKÉHO CENTRA
TRUTNOVSKA PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
NA DALŠÍ MĚSÍCE
11. 5.

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
Koncert - host: November 2nd
Předprodej vstupenek v ceně 240 Kč od 11. 4.

14. 5.

STRAŠIDLÁCI
Putování pohádkovým lesem za neznámými a téměř vyhynulými strašidly

21. 5.

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Zábavné odpoledne na vrchu Šibeník s kapelou
Znovuzrození

3. - 5. 6.

CIRK-UFF
Mezinárodní festival nového cirkusu

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
pátek 1. 4.

sobota 2. 4.

HISTORICKÁ ŘEMESLA I.
Zpracujete len a vlnu, vyzkoušíte bubnovou česačku na
vlnu, krample na česání, předení na vřetenu a kolovrátku.
Výrobky: vlněná figurka, šperk, míček. Kurz má akreditaci
MŠMT pro DVPP.
14:00 hodin ** kurzovné 400 Kč
TEXTILNÍ TECHNIKY
Tkaní na stavech, na kolíkových stavech, na rámech, na karetkách. Vytváření výrobků. Seminář s dílnou akreditovaný
MŠMT (8 hodin).
10:00 hodin ** kurzovné 700 Kč

středa 6. 4.

VELIKONOČNÍ KERAMIKA
Velikonoční beránci, slepičky, zajíčci, jarní květináče, zápichy.
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč (děti), 220 Kč (dospělí)

čtvrtek 7. 4.

MALOVANÁ ZRCADLA A RÁMY
Originální zrcadla a rámečky na fotografie. Naučíme se
míchání barev, stínování, hru s barvami.
16:00 hodin ** kurzovné 220 Kč (v ceně je zrcadlo a rámeček)

sobota 9. 4.

PEDIGOVÉ ZVONKY, VAJÍČKA, TÁCY A KOŠÍKY
Pletení košů s uchem, složité uzavírky, vrstvy. Pro začátečníky jednodušší varianty. Připraven barevný i přírodní pedig,
dekorační provázky a korálky.
9:30 hodin ** kurzovné od 100 Kč, větší koš 350 Kč,
tác 250 Kč, pedigová vajíčka, zvonky, drobnosti 100 Kč
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

TRUTNOVŠTÍ OSTROSTŘELCI A JEJICH TERČE
Ve sbírkách muzea se dochovala vzácná kolekce dřevěných terčů malovaných olejovými barvami. Pocházejí převážně z první
poloviny 19. století. Tematicky lze na nich pozorovat tři hlavní
skupiny motivů: antickou mytologii, ostrostřelecké a vojenské
náměty a dobové výjevy s žertovným podtextem. Součástí výstavy je i patnáct novodobých malovaných střeleckých terčů pořízených členy Klubu vojenské historie Trutnov v posledních dvou
desetiletích. Tematicky na nich jednoznačně převládají motivy
z historie Trutnova a motivy vztahující se k válce 1866. Stejně
jako historické terče i ty novodobé v některých případech diváka
upoutají humorným nadhledem jejich autorů. Dále jsou vystaveny pušky (terčovnice), poháry, vyšívané prapory, fotografie a jiné
dokumenty k historii trutnovských ostrostřelců a Klubu vojenské
historie Trutnov, k jehož 35. výročí je výstava uspořádána. Výstava potrvá do 17. 4.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

ÚSPĚCH V KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI

Občanské sdružení Studio a ZUŠ Trutnov
uvádějí v cyklu Komorní večery

Klavírní oddělení trutnovské ZUŠ se může pochlubit skvělými
výsledky. V Haasově paláci na Krakonošově náměstí předvedlo
23. února svůj pečlivě nacvičený repertoár 39 žáků ze 7 základních
uměleckých škol okresu Trutnov.
V soutěži vyhlašované jednou za tři roky MŠMT jsou na mladé interprety kladeny čím dál vyšší technické nároky. Klavíristé tentokrát soutěžili v jedenácti věkových kategoriích. Pět z prvních devíti
míst obsadili žáci trutnovské ZUŠ Karolína Červená, Martin Taláb,
Tereza Ticháčková, Tomáš Taláb a Lukáš Červený, kteří postupují do krajského kola. Druhá místa obsadili Jonáš Kubeček, Nella
Markéta Němcová, Nela Grundmannová, Kateřina Jánová, Anna
Motyčková. Třetí oceněné místo získal Michal Dufek.
Děkujeme tímto všem zúčastněným muzikantům za jejich píli
a pevné nervy a přejeme jim radost z hudby i další veřejné úspěchy.
Děkujeme i učitelům klavírního oddělení za jejich obětavou práci.
vedení ZUŠ Trutnov

KLAVÍRNÍ RECITÁL ROMANA FRIČE A JEHO DĚTÍ
RENATY A ROMANA JUNIORA
(závěrečný koncert sezóny)
středa 6. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Roman Frič absolvoval Konzervatoř v Teplicích u doc. Petra Slavíka a AMU v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Stal se vítězem
Mezinárodní klavírní soutěže L. van Beethovena v Hradci nad Moravicí, kde získal též prémii Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé české skladby. Dalším úspěchem je 1. místo
v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních. V souvislosti s tímto vítězstvím byl pozván Společností F. Chopina k týdennímu pobytu do
Varšavy, kde vystoupil se sólovým recitálem. Své pianistické schopnosti znovu prokázal vítězstvím v Mezinárodní klavírní soutěži ve
francouzském Annemasse-Gaillard. V koncertní činnosti R. Friče
zaujímají významné místo klavírní recitály a orchestrální koncerty. Vystoupil na Mezinárodním festivalu F. Chopina v Mariánských
Lázních (kompletní provedení Chopinových etud), představil se
klavírním recitálem na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech.
Účinkoval s Moravskou filharmonií, Severočeskou filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Sinfonieorchester Gotha, Západočeským
symfonickým orchestrem, se Slovenskou filharmonií Košice či Sofijskou filharmonií. Pro agenturu Czech Artist Management International a nakladatelství Notabene natočil CD se skladbami F. Liszta
a M. A. Balakireva (orientální fantazie Islamey). Za uměleckou činnost obdržel Cenu rektora UJEP v Ústí nad Labem.
Renata Fričová (nar. 1999) hraje na klavír od 4 let v ZUŠ Neštěmicích
- Ústí nad Labem. Mezi její první úspěchy patří 3. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2005 v Pardubicích, kde obdržela též
diplom pro nejmladšího účastníka soutěže. Následující rok se stala
absolutní vítězkou v soutěži Prague Junior Note, na které získala
diplom poroty za mimořádný výkon a také zvláštní ocenění nadace
OSA za vynikající interpretaci skladby Klementa Slavického. V roce
2008 se zúčastnila celostátního kola soutěže ZUŠ v Praze a získala
1. místo, v témže roce zvítězila na mezinárodní klavírní soutěži
Virtuosi per musica di pianoforte - na základě vítězství jí udělil
primátor města Ústí nad Labem pochvalu za vynikající úspěchy.
V roce 2009 opakovaně zvítězila v klavírní soutěži Prague Junior
Note, kde jako účastník s nejvyšším bodovým hodnocením získala zvláštní diplom poroty za mimořádný výkon. Jejím nejnovějším
úspěchem je vítězství v prestižní mezinárodní soutěži Amadeus,
která se konala v únoru 2010 v Brně. Na podzim roku 2010 obhájila
1. místo na mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte.
Roman Frič junior (nar. 2000) je od 6 let žákem ZUŠ v Neštěmicích
- Ústí nad Labem. Mezi jeho první úspěchy patří 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v Praze v roce 2008. Ve stejném roce
mu udělil primátor města Ústí nad Labem pochvalu za vynikající
úspěchy. Na prestižní soutěži Prague Junior Note v roce 2009 obsadil 2. místo a zároveň obdržel zvláštní cenu poroty za nejlepší
provedení skladby Luboše Sluky. V následujícím roce 2010 se soutěže Prague Junior note zúčastnil znovu a tentokrát obsadil příčku
nejvyšší. Za odměnu byl pozván na prestižní koncert ve Vídni, který
se uskutečnil v červnu 2010.
Program: W. A. Mozart, I. Berkovič, S. Rachmaninov, C. Czerny,
L. van Beethoven, R. Schumann, B. Smetana, F. Liszt.
Vstupenky je možné rezervovat v ZUŠ Trutnov, tel. 499 813 845.
Z technických důvodů došlo ke ztrátě části adresáře. Máte-li zájem o zasílání informací o Komorních večerech, napište prosím na
e-mail: jirihouska@centrum.cz.
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz

DERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ LACA DÉCZI
Ve výstavních prostorách městského úřadu bude ve čtvrtek 21. 4.
v 17 hodin slavnostně ukončena unikátní přehlídka tvorby jednoho
z předních světových jazzmanů Laca Déczi (1938). Temperamentní
trumpetista a skladatel pocházející ze slovenského Bernolákova v 60.
letech přesídlil do Čech a od 80. let působí v New Yorku, kde vede
kapelu Jazz Cellula International. Trutnovské veřejnosti se letos předvede nejen jako brilantní hudebník v rámci festivalu Jazzinec, ve spolupráci s nímž výstavu pořádáme, ale zcela netradičně také jako výtvarník. Za účasti autora, který ještě týž den předvede na koncertě své
hudební umění, proběhne dernisáž výstavy jeho originálních maleb.

ZBYNĚK ŠANC: PŘÍRODNÍ PARKY USA
Expresivní plátna Laca Déczi vystřídají ve výstavních prostorách
městského úřadu krajinářské snímky známého trutnovského fotografa Zbyňka Šance. Ten se tentokrát veřejnosti pochlubí svými fotografickými úlovky z loňské cesty za krásami přírodních parků Spojených států. Vernisáž proběhne ve středu 27. 4. v 17 hodin. Výstavu
je možné navštívit vždy v pracovní dny po dobu otevření městského
úřadu až do 3. června.

LEONIDAS KRYVOŠEJ A LUCIE HRUŠKOVÁ: DRAČÍ HRY
Ještě jednou surrealismus, ale tentokrát zase jinak. Jak už název
předznamenává, jedná se o další akci pořádanou díky impulzu občanského sdružení Trutnov - město draka. Mimořádná výstava Jana
Švankmajera, která se odehrála letos v lednu, byla plánovaná už na
loňský rok, ale vzhledem k mimořádné vytíženosti autora musela
být přesunuta na letošní rok. A tak se ve výstavním plánu městské
galerie sešly v jednom roce hned dvě surrealistické výstavy, každá
ovšem trochu jiná. V dubnu představí trutnovské veřejnosti svoji
tvorbu Leonidas Kryvošej a Lucie Hrušková. Kryvošej v 80. letech inicioval vznik Šternberské surrealistické skupiny, ta se později stala
součástí Skupiny českých a slovenských surrealistů, jejímž členem je
dodnes. Svými obrazy se podílel na aktivitách skupiny v tuzemsku
i zahraničí. V posledních letech vystavuje také samostatně. Hlavním
vyjadřovacím prostředkem je figurální a předmětná olejomalba.
Obrazy jsou inspirovány silou tvůrčí imaginace a řazeny do tematických cyklů. Jeho tvorba vychází z odkazu hermetických nauk. Jeho
partnerka Lucie Hrušková se věnuje kresbě pastelem a tuší inspirované jejími vnitřními pocity. Vernisáž proběhne ve středu 6. 4. v 17
hodin, výstava potrvá do 7. května.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci se Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, tiskárnou Tisk
Ofset, a. s., Úpice a realitní kanceláří Dobré bydlo
7. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
MELANIE SCHOLTZ (Jižní Afrika/ČR/Norsko)
Zpěvačka z Kapského města kráčející ve stopách největších jihoafrických jazzových hvězd. V Jižní Africe probíhá hudební vývoj docela
jiným způsobem než na severu a západě černého kontinentu: snad
všechny žánry - jazz, gospel, blues, reggae nebo pop - tu během
mísení s místními tradicemi vyraší do unikátní, ryze jihoafrické podoby. Jihoafrický jazz po celé planetě proslavil trumpetista Hugh
Masekela a jeho bývalá žena, legendární Miriam Makeba, zase „lví
sílu“ zpěvaček ze Soweta, černošského předměstí Johannesburgu.
Mezi kytaristy už léta vládne Jimmy Dludlu - původem sice ze Zimbabwe - nicméně navždy spojený s jihoafrickým jazzem, podobně
jako zpěvačka Judit Sephuma. A jestliže zrovna tihle dva ke spolupráci vyzvali Melanii, lze to brát jako vysvědčení nejvyšší jazzové
kvality. Ostatně, když bývalý president Nelson Mandela slavnostně
otevíral mistrovský pohár v ragby, také on nezaváhal: hymnu díky
televiznímu přenosu Melanie odzpívala před miliardou lidí.
Na universitě v Kapském městě původně vystudovala klasiku
a operní zpěv. Ohromující hlas a zájem o jazz, gospel a blues ji ale
svedly z operního jeviště do klubů a jazzový zpěv začala dokonce
i učit. Nakonec jí byla Jižní Afrika malá a rozjela se koncertovat
do Evropy, kde se v Norsku provdala za kytaristu Gorm Helfjorda
a na starém kontinentě se rozhodla na delší čas zůstat. Debutovala
v roce 2006 albem Zillion Miles, na němž velmi originálním, rytmicky lákavým a jiskřivým způsobem propojila prvky africké tradiční
hudby s jazzem. Vedle manžela zpěvačku na Jazzinci doprovodí
baskytarista Lukáš Kytnar a bubeník Roman Vícha.
SOUKUP & KŘIŠŤAN & KADZIELA QUINTET
FEATURING JOEL ILLERHAG & RUNE RØV SØRENSEN
Vlastně by se tahle příležitostná kapela mohla jmenovat tak nějak
po indiánsku: sraz studentů z Dánska, kteří předtím chodili do školy v Polsku. Na hudební Akademii Carla Nielsena v dánské Odese
se totiž sešel freejazzový polský kytarista Marek Kadziela s našimi:
klavíristou Vítem Křišťanem a saxofonistou Lubošem Soukupem,
v Kodani k sobě přibrali basistu Joela Illerhaga s bubeníkem Runem.
14. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
TARA FUKI & MARCEL BÁRTA (ČR)
U mezinárodně proslulých Tara Fuki nemá cenu pátrat po čemsi
stmelujícím, osovém, protože výlučnost moravského dua zpívajících violoncellistek spočívá v hravosti, nespoutanosti a v momentálním rozpoložení nad smyslně nahozenými lyrickými skladbami.
Svou nezařaditelnost si Andrea Konstankiewicz-Nazir s Dorotou
Bárovou dokáží omluvit: „Ničemu se nebráníme, vyjadřujeme se
svobodně, neuzavíráme se do škatulek, necháváme se vést.“ Jejich hudba přináší přesně ty chvíle, kdy chybějí slova, přičemž se
vás zmermomocňuje to nejlacinější: snění. Ostatně nabízí ho samotné duo: „Hudba z pavoučích vláken země snů.“ Ale také slovy
neuchopitelné hudební básnění. Mnohovrstevnaté, dramaticky
kličkující mezi emocemi, záhadami a vnitřní potřebou „obejmout
vlastní stín“. Tradičně v polštině: vlastní texty naposled na vynika-
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jícím albu Sense doplnily poezií polského poety Krzysztofa Baczyńského. Violoncella občas doplní jemnou elektronikou a zvukem
švýcarského hangu, toho, na který na Jazzinci hráli angličtí Portico
Quartet. K Tara Fuki se přidá také saxofonista Marcel Bárta, Dorotin spoluhráč ze skupiny Vertigo Quartet. Očekávejte smyslně
perlivou, povznešenou hudbu, ve které lze bez obav zabloudit.
JAMES HARRIES (Velká Británie)
Ti, kdo britského písničkáře slyšeli, to vědí: s doprovodem akustické
kytary zpívá naříkavým hlasem tak trochu smutné písničky doznívající v užaslém tichu publika zasaženého až nepatřičnou dávkou
emocí. Jamesova alba mnozí přirovnávají k tomu nejlepšímu, co
před ním lidem zazpívali Nick Drake nebo Jeff Beckley, dej jim pánbůh v nebi věčnou slávu. V Čechách velmi oblíbený a už léta žijící James Harries nenadbíhá svou tvorbou festivalovým a hitparádovým
davům. Patří hlavně do klubů s intimní atmosférou, kde každý jeho
verš a zazvonění kytary nemají kam utéct a stávají se „potravou
posluchačovy duše“, ať už na to připravené nebo schouleně očekávající následky. A to i tehdy, když James poutavě během koncertu
vypráví příběhy ze svého rozcestovaného života. Mimo kluby a koncertní podia ale dokáže být i smělým rockovým hitmakerem: na melodicky vyšponovanou Jamesovu hudbu protaženou drtivými hity si
proto potrpí filmoví režiséři. Viděli jste Snowborďáky, Rafťáky nebo
Bobule? Ať tak či onak, zkuste v červnu nový český film Lidice. I do
něho sympatický chlapík s kytarou napsal hudbu. Pochlubit se může
i čerstvým albem, které pokřtí na Jazzinci. Dostalo název Growing
Pains a obálku fotografiemi opatřil Bohdan Holomíček.
21. 4. ** 19:00 hodin ** UFFO - Společenské centrum Trutnov
TOMÁŠ LIŠKA QUARTET a DANIELE DI BONAVENTURA (Itálie)
Projekt vynikajícího kontrabasisty a nositele několika ocenění
z jazzových festivalů. Skupina Tomáše Lišky je složena z akustických nástrojů, hudba je velmi intimní, avšak zároveň intenzivní,
stylově velmi pestrá - kombinuje vlivy řady hudebních stylů, od
flamenca přes folk, jazz až k tangu. S Tomášem Liškou účinkuje
fenomenální kytarista David Dorůžka, střídající mnoho stylů hry,
a slavný italský bandoneonista Daniele di Bonaventura.
LACO DÉCZI & NEW YORK CELULA (USA)
Nespoutaný jazzman, pábitel jako vystřižený z Hrabalových knížek. Vyhlášený newyorský trumpetista a také malíř, jehož obrazy
mají podobné groovy jako jeho nápaditá, barevná a rytmicky našlápnutá nadstylová hudba, kterou už desetiletí hraje.
„Jazz musí lidi především roztočit,“ říká slovenský rodák usazený
v 60. letech v Praze, kde založil zásadní kapelu: Jazz Celula - prý
„rytmickou jazzovou stranickou buňku“. Než v roce 1984 přes
Německo emigroval do Spojených států - protože bez svobody se
nedá žít natož hrát - natočil spoustu nezapomenutelných desek
a spolupracoval s SHQ Karla Velebného, Petrem Kořínkem, Karlem
Růžičkou, Svatoplukem Košvancem, byl členem JOČR. A kdo by si
Laco Décziho nepamatoval z filmu Věry Chytilové Kalamita. Málo
se ale ví, že tehdy s Jiřím Šebánkem natočil i vlastní krátké filmy:
První fáze vývoje konzumní společnosti, ještě než se naučila konzumovat a Předem pomstěná vražda.
Newyorskou jazzovou scénu si proto vedle hráčského mistrovství
a unikátním smyslem pro improvizaci brzy doslova omotal kolem
prstu také svou bezprostředností a neřízeným humorem. „V Evropě si jazz představují jako něco intelektuálního a snobského. Ono
to tak většinou taky v Evropě je, zatímco v New Yorku jazz znamená, že to jede jako hovado.“
Do Čech se Laco Déczi s Celula New York vrací pravidelně. Ačkoliv
mu bylo už sedmdesát, drží prst pevně na jazzovém tepu doby.
Décziho hudba má obrovský rytmický náboj, a co je důležité, berou ji také lidé, kteří toho o jazzu moc netuší. Déczi je dokáže
strhnout a roztancovat, předložit jim moderní neakademický jazz
světové úrovně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře, kteří nečetli minulé Radniční listy, že v době
od 4. do 16. 4. bude probíhat v knihovně revize knihovního fondu.
V této době bude knihovna na Krakonošově náměstí i její pobočky
v Horním Starém Městě a Poříčí uzavřena. Avizovanou dobu uzavření knihovny se budeme snažit dodržet, případné změny budou
uveřejněny na www.mktrutnov.cz a ve výloze knihovny. Děkujeme
za pochopení.

ROSTU S KNIHOU
I v dubnu bude oddělení pro děti k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde ve středu 20. 4. od 9 do
11 hodin mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými knížkami a stejně starými kamarády.
Stejná akce proběhne v pondělí 18. 4. od 9 do 11 hodin v pobočce
knihovny v Horním Starém Městě.

VELIKONOČNÍ LUŠTĚNÍ V POBOČCE KNIHOVNY
V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ
Pracovnice naší pobočky připravily od pondělí 18. 4. pro děti, které
rády luští, velikonoční zábavnou křížovku. Děti si vyzkouší, jaké mají
znalosti a jsou-li dobrými čtenáři. Křížovka je připravena pro děti
od druhé do páté třídy. Úspěšní luštitelé dostanou malou odměnu.

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Ve čtvrtek 28. 4. od 16 hodin se znovu sejdeme v oddělení pro děti
se zájemci o život v minulosti. Budeme pokračovat v březnovém tématu „Jak a co na sebe“. Oblečení působilo lidem nemalé starosti již
od pravěku. Dobře vydělat kůži, aby netlačila, stáhnout řemínkem
nebo dokonce sešít na míru nebylo vůbec snadné. Ale hlavní starost přišla až tehdy, kdy se oděvy začaly zhotovovat z tkaných látek.
Oblečení se původně pořizovalo po domácku, teprve později, s rostoucími požadavky a nároky, se objevila móda a s ní i krejčí. A tak
začneme poznávat život zpracovatelů lnu, střihačů ovcí, přadlen,
barvířů, tkalců, ale i kloboučníků, vyšívaček a třeba i ševců. Přečteme si i tkalcovskou pohádku a pro zpestření naučného podvečera
zařadíme oblíbené pohybové hry. Těšíme se na zájemce z řad dětí
mladšího školního věku.

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE
KNIHA KNIH
Knihovna ve spolupráci s Apoštolskou církví zve všechny zájemce,
aby přišli ve čtvrtek 21. 4. od 16 hodin do prostor studovny městské
knihovny, kde proběhne akce s názvem Kniha knih. Tímto slavnostním zahájením se již potřetí připojíme k celonárodnímu čtení Bible.
V loňském roce se tohoto programu účastnilo 98 měst po celé republice. Cílem této akce je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů
na Bibli a její nadčasové poselství.
Program: prohlídka nejrozmanitějších exemplářů Bible, předčítání
Bible pro malé i velké návštěvníky, zhudebněné žalmy, osobní názory a zkušenosti týkající se této knihy.
Věříme, že touto akcí navodíme příjemnou atmosféru blížících se
Velikonoc. Veřejné čtení Bible bude probíhat i v pátek 22. 4. od
15 do 18 hodin a v sobotu 23. 4. od 9 do 12 hodin na Krakonošově
náměstí.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA
PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
ODLESK FESTIVALU „DNI GÓR“ V TRUTNOVĚ
V Trutnově se uskuteční program, během kterého mohou diváci
vidět působivé snímky a videozáznamy, vyslechnout zajímavá vyprávění. Rovněž bude zahájena výstava fotografií Piotra Snopczyńského a Jaroslava Bartoše, kteří svými snímky divákům představují pohled na vysokohorskou přírodu.
Jaroslav Bartoš: Expedice Mt. McKinley + Aljaška (14:00 hodin)
Miroslav Caban: 7 Summit (15:45 hodin)
vernisáž - fotografie Piotra Snopczyńského a Jaroslava Bartoše
(17:15 hodin)
Piotr Snopczyński: Vysokohorské expedice (17:45 hodin)
Jaroslav Bartoš: Expedice K2 a K3 (20:00 hodin)
Akce se koná v rámci projektu Jsme stejní - Świdnica a Trutnov.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
sobota 2. 4. ** kino Vesmír ** 14:00 - 21:30 hodin ** bez vstupného

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Mezinárodní den tance se koná na celém světě každoročně od
roku 1982 vždy 29. dubna.
V Trutnově jej letos pořádá Společenské centrum Trutnovska pro
kulturu a volný čas a Základní umělecká škola Trutnov. Tento svátek tance nabídne v našem městě tento program:

KAVÁRNA
Taneční performance, ve které účinkují žáci ZUŠ Trutnov, Bene
Dance Art Team, Defect de Ice, Uprockers, Freedom Club Trutnov.
17:00 hodin - před společenským centrem UFFO
(v případě nepříznivého počasí bude program přesunut do podzemních garáží)

SITE SPECIFIC
Taneční využití prostoru - pozvání na večerní program. Vystoupí
tanečníci Jalegado Dance Company.
cca 17:45 - 18:00 hodin (bezprostředně navazuje na předchozí program) - v prostorách společenského centra UFFO

MOVING STILL POINT
Hlavní program „POHYBUJÍCÍ SE STABILNÍ BOD“ - choreografie,
která bude v Trutnově uvedena v premiéře. Autobiografická cesta
člověka labyrintem života. Tančí Jalegado Dance Company.
19:00 hodin - sál společenského centra UFFO
Vstupné: pouze na hlavní program v sále - 200 Kč (přízemí), 170 Kč
(balkón) ** předprodej vstupenek od 28. 3.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Tradiční program, při jehož návštěvě se můžete podívat na práci
řemeslníků, vyzkoušet svoji dovednost a případně se něco zajímavého přiučit a poznat. Pro potěšení i užitek jsou připraveny výsledky řemeslné práce, které si můžete prohlédnout, podívat se, jak
vznikají, a koupit si je pro sebe nebo jako dárek svým blízkým: velikonoční keramika, patchworkem zdobený polštářek (nebo deka),
píšťalka, dřevěná hračka, textilní hračka, perník, kraslice, ošatka ze
slámy, malovaný hedvábný šál, krajka, pomlázka, ručně vyráběné
dekorační předměty z přírodních materiálů, umělecké drátování,
vystřihovánky.
19. - 20. 4. ** Národní dům ** otevřeno: 9 - 12 a 13 - 17 hodin **
vstupné 10 Kč

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DIVADLA

PRASE V KUFRU

Divadelní sezóna 2010/11 se chýlí ke svému konci, a proto se již
připravuje nabídka předplatného na sezónu 2011/12. Informace
o ní i o podmínkách a termínech prodeje abonentek získáte z informačního bulletinu, který bude k dispozici v Inforecepci UFFO od
2. 5., a následně pak také na www.uffo.cz

Veřejný záznam představení Ďyvadla Neklid Voletiny. Divadelní
představení zaznamená pět profesionálních kameramanů pod
vedením Jiřího Středy. Diváci tak mohou nejen zhlédnout tuto
úspěšnou inscenaci, která získala několik ocenění na divadelních
přehlídkách, ale budou mít také možnost vytvořit jako publikum
jedinečnou atmosféru celého představení a přispět tak k propagaci trutnovské divadelní scény. Bonusem k této mimořádné akci
bude filmový záznam hry na DVD pro každého návštěvníka.
„Prase v kufru“ je syrová až černá komedie, která odráží vztahy
v uzavřené komunitě - malost, frustrace a nenávist dokážou hravě
převálcovat ještě odpornější vlastnost, jakou je závist.
sobota 23. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** vstupné 100 Kč (přízemí), 80 Kč (balkón) ** předprodej vstupenek
od 21. 3. ** HRA JE UVÁDĚNA MIMO PŘEDPLATNÉ!

Ovšem - ještě i v sezóně současné je stále co nabídnout. V květnu
to budou tato představení:
TEREMIN - úterý 3. 5. v rámci předplatného Činoherní divadlo,
předprodej vstupenek v ceně 270 Kč od 4. 4.
WEST SIDE STORY - středa 4. 5. v rámci předplatného Divadlo
a hudba, předprodej vstupenek v ceně 430, 390, 350 Kč od 28. 3.
KNÍŽE MYŠKIN JE IDIOT - pátek 20. 5. (místo původně plánovaného
uvedení v dubnu) v rámci předplatného Divadlo a hudba, předprodej vstupenek v ceně 355, 325, 285 Kč od 18. 4.
V dubnu můžete navštívit tato představení:

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Herecký koncert Aloise Švehlíka a Stanislava Zindulky z autorského pera a v režii Arnošta Goldflama (Divadlo v Řeznické, Praha).
Hra o dvou starých bardech divadla, o tom, co všechno zažili a prožili, po čem toužili, jaké měli úspěchy či neúspěchy ...
úterý 5. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo - vstup na abonentky,
ostatní - vstupné 270 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 3.

LÁSKA NARUBY
Výpravná hudební komedie s výtečnými písničkami z dílny našeho předního jazzmana Milana Svobody. Příběh neúspěšné herečky
Viktorie, které se nedaří v osobním ani profesním životě. Štěstí se
na ni usměje až v podobě nabídky, která má ovšem zvláštní podmínku: aby získala angažmá, musí předstírat, že je muž! Gejzír komických scén, které z této situace vyplývají, doplňuje motiv dvou
citových vzplanutí: Viktorie má dva ctitele - jeden ji nemůže milovat, protože si o ní myslí, že je muž, a druhý ji miluje právě proto,
že si myslí, že muž je.
Hru doprovázejí výtečné písničky z dílny našeho předního skladatele Milana Svobody.
Autor a režie Jakub Nvota, hrají Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bohumil Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric, Radka Filásková (Divadlo
Kalich, Praha).
středa 6. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** vstupné 380, 345, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 3. **
HRA JE UVÁDĚNA MIMO PŘEDPLATNÉ!

SVĚTÁCI
Tato komedie autorů Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského je
známá především ve své úspěšné filmové podobě. Divadelní úpravu provedl Ivan Misař a na jevišti se představí (v Trutnově poprvé)
Divadelní spolek E. Vojana Brněnec. Stejně jako ve filmu (ale přesto „po svém“) se před Vámi bude odvíjet příběh tří venkovských
fasádníků, kteří pracují v Praze. Kromě toho, že zvelebují naši matičku Prahu, by si však přáli užít si také luxusu, který Praha nabízí.
Ovšem - na úrovni!
sobota 9. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 3.
** HRA JE UVÁDĚNA MIMO PŘEDPLATNÉ!
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CASALS QUARTET (Španělsko)
Koncert v rámci Festivalu EuroArt Praha
Již od svého založení v roce 1997 je soubor jedním z nejvýznamnějších evropských smyčcových kvartet. Získal řadu cen na mnoha
prestižních mezinárodních soutěžích včetně první ceny v Soutěži
smyčcových kvartet v Londýně (2000) a první ceny v Soutěži smyčcových kvartet Johannese Brahmse v Hamburku (2002). V roce
2005 obdržel soubor cenu města Barcelony a v roce 2006 nejvyšší
vyznamenání hudebníků ve Španělsku.
Casals Quartet každoročně absolvuje řadu koncertů v Evropě,
USA, Jižní Americe a Japonsku. Dále doprovází španělského krále
a královnu při jejich oficiálních státních návštěvách. Vera Martinez
(housle), Abel Tomás (housle), Jonathan Brown (viola) a Arnau Tomás (violoncello) rozeznívají v Královském paláci v Madridu struny
cenné sbírky královské rodiny nástrojů Stradivarius.
Program: L. Boccherini, G. Ligeti, H. Purcell, L. van Beethoven.
pondělí 11. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** vstupné 170 Kč (přízemí), 150 Kč (balkón) ** předprodej vstupenek od 7. 3.

BAUCHKLANG (Rakousko)
Jedinečný koncert mezinárodně uznávané beatboxové skupiny se
uskuteční ve společenském centru UFFO. Koncerty Bauchklangu
jsou plné energie, nabízejí směs elektronické muziky, dubu a hip
hopu. Nejzajímavější na to všem je fakt, že členové skupiny nepoužívají jediný hudební nástroj, vystačí si pouze se svými hlasy.
Rakouská skupina, která sama sebe označuje jako „vocal groove collective“, je držitelem celé řady ocenění, včetně „Amadeus
Awards“, což je rakouská obdoba Grammy.
Vystoupení skupiny Bauchklang (www.bauchklang.com), které slibuje mimořádný zážitek, se ve východních Čechách uskuteční pouze jedno, a to právě v Trutnově!
čtvrtek 14. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 390 Kč - koncert k stání ** předprodej vstupenek
od 14. 2.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Setkání s Krakonoškou a jejími hosty se poprvé uskuteční ve společenském centru UFFO. Pro všechny příznivce městské dechové
hudby je připraven tradiční Jarní koncert, který slibuje nejedno
překvapení.
pátek 15. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 3.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
ALEŠ LAMR: KOSMICKÉ TERITORIUM
Další zajímavou výstavou nazvanou KOSMICKÉ TERITORIUM se
v Galerii UFFO představí malíř Aleš Lamr, který zde vystaví svá obří
plátna s kosmickou tematikou.
Aleš Lamr patří do výrazné generace, která na českou výtvarnou
scénu vstupovala v polovině šedesátých let. Dotkla se ho inspirace pop artem, zabrousil i do land artu a akčního umění, naprosto
originálním způsobem využil podnětů zvláštní větve nové figurace
- figurace narativní, vytvořil báječný svět fantazijně groteskních
příběhů podávaný divákovi prostřednictvím oproštěných tvarů
a duhové škály zářících barev. Od ironické grotesky doby normalizace dospěla Lamrova tvorba v devadesátých letech do polohy
duchovně orientované metafory a ke kosmogonickým abstraktním
vizím.
Aleš Lamr se narodil 12. 6. 1943 v Olomouci. Pochází z rodu litovelských kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru činní dodnes.
V letech 1960 - 64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Brně, kde byl jeho profesorem J. A. Šálek. V letech 1964 - 66
pracoval, i v době vojenské služby, jako výtvarník. Krátce působil
také na Barrandově jako asistent režie. Je činný jako malíř, grafik,
sochař a keramik, realizoval řadu významných prací v architektuře.
Jeho díla jsou zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí, například v Německu, USA, Japonsku, Švédsku, Itálii,
Francii a Holandsku.
Vernisáž se koná v úterý 12. 4. v 18:00 hodin.
13. 4. - 17. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
Trabantem z Prahy do Kapského města. 2 válce, 2 takty, 2 trabanty,
20 000 kilometrů. Pouštěmi, horami, pískem i bahnem. Proč? Protože to prý nejde.
Podstata dobrodružství tkví v tom, že když jej plánujete, nevíte
vlastně, co vás čeká. Když si přehráváme, co se událo během posledních tří měsíců, řada událostí se nám hluboce vryla pod kůži.
Dokázali jsme to! Znovu jsme připomněli slávu prvorepublikových
cestovatelů, kteří za neskonale tvrdších podmínek počátků motorismu dokázali neuvěřitelné věci.
Jde to! Dva trabanti (záměrně o nich píšeme životně) dojeli z Prahy do Kapského města, projeli jedenáct afrických zemí (Tunisko,
Libye, Egypt, Súdán, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zambie, Botswana,
Namibie a JAR), poznali dobré i špatné silnice, dobré i špatné lidi,
dobrý i špatný benzin ...
Bylo by krásné vydat se na dalekou cestu se stejným autem jako
naši předchůdci, čeští motonomádi 30. let, a projet z jejich knížek
známou trasu. Jenže už samotné nasazení zrenovovaného veteránu popírá základní podstatu těchto výprav - dokázat, že k velké
cestě není potřeba drahé auto. Bylo potřeba najít jiný stroj. Stačilo
se podívat na parametry tehdejších malých vozítek - povětšinou
je poháněly malinké dvoudobé motory - a porovnat s trabantem.
Svou konstrukcí se velice blíží k předválečným automobilům českých cestovatelů. Vybrali jsme si jej, protože se ukázalo, že je technicky takřka bratrem Aera Minor Františka Alexandra Elstnera,
jenž s ním v rekordním čase roku 1947 projel Saharu.
To jsou některé z úvah expedičního týmu, který vedl Dan Přibáň
na podzim roku 2009. Dva vozy, pět lidí a náročné, ale úspěšné
zvládnutí cesty k mysu Dobré naděje. A pokud vyprávění a promítnuté snímky neuspokojí vaši zvědavost, můžete si zakoupit DVD
s natočeným filmem o celé cestě.
pondělí 11. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 3.
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SEDMIKRÁSKA
Divadelní scéna pro děti

LÁRK ÍČIČOK
Představení pro děti od 8 let. Soubor loutkového a alternativního
divadla Čmukaři sehraje strašidelné pohádky pro děti i dospělé.
Představení je hravé, plné příjemného strašení a humoru. Oceněno
na Loutkářské Chrudimi i Jiráskově Hronově.
neděle 3. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč, ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek
od 7. 3.

DEŠŤOVÁ VÍLA
Představení pro děti od 4 let v podání Studia Damúza. Pohádka
s živou hudbou vypráví o osudech dvou malých dětí - Kristiána
a Elke. Díky své statečnosti a upřímnosti dokážou děti překonat
pána Ohně, zlého Iria. Osvobodí tak zakletou Dešťovou vílu a zachrání celou Zemi před suchem a žízní.
neděle 17. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč, ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek
od 14. 3.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Jak to dopadlo s výtvarnou soutěží v únoru? Výherkyně v kategorii od 4 let: Valentýnka Nováčková, Sárinka Kasperová, Esterka
Kasperová, Adélka Tylšová, Anička Tylšová, Terezka Vaňková. Pro
svou odměnu si mohou děti přijít se svými rodiči během dubna do
Inforecepce UFFO.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara připomene tradice našich předků. Neděle dva
týdny před Velikonocemi je nazývána Smrtnou nebo také Smrtelnou či Černou. V tento den je rozšířen zvyk vynášení Smrtky, Smrtholky, Moreny, Mařeny, Mořeny ... Co kraj, to jiný název. U nás to
je Smrtka a Smrťák.
Pódium kina Vesmír bude v tuto Smrtnou neděli patřit žákům Základní umělecké školy Trutnov. Vystoupí smyčcový orchestr Musica
Candida pod vedením Michaely Fiedlerové, pěvecké sbory Pramínek a Fantazie pod vedením Michala Horáčka a žáci tanečního
oboru pod vedením Blanky Matyskové a Jany Michaličkové.
Po skončení programu se průvod všech účastníků vydá směrem ke
krytému bazénu, kde ukončíme dlouhou zimu a přivoláme jaro
vhozením Smrtky a Smrťáka do řeky Úpy.
neděle 10. 4. ** zahájení v kině Vesmír od 15:00 hodin ** bez
vstupného

ČARODĚJNICE
Poslední dubnový večer patří jako obvykle oslavě všech čarodějnic,
která je i letos určená zejména dětem. Sraz účastníků je ve 20:00
hodin před společenským centrem UFFO. Lampionový průvod se
vydá ve 20:15 hodin směrem k ZŠ R. Frimla. Tam si děti budou moci
vyzkoušet v čarodějnických brlozích několik soutěží, her a úkolů program bude zahájen po příchodu lampionového průvodu cca ve
20:45 hodin. Připravena bude také velká vatra a malý čarodějnický
ohňostroj. Samozřejmostí je příjemné posezení a bohaté občerstvení s možností opéct si špekáčky. K poslechu i tanci zahraje country kapela Jarní vánek. Předpokládaný konec akce ve 23:00 hodin.
Akci pořádají Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný
čas a Středisko volného času, Trutnov.
sobota 30. 4. ** sraz před společenským centrem UFFO 20:00 hodin, lampionový průvod 20:15 hodin, program u ZŠ R. Frimla
cca od 20:45 hodin ** bez vstupného

D UBEN 2011
KINO VESMÍR

21. čtvrtek

Art film - pro náročnější diváky
ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH
Rumunsko-francouzsko-německé milostné drama. Paul je
úspěšný čtyřicátník. Má milující ženu, dcerku a taky milenku. Začíná
si uvědomovat, že se musí rozhodnout, které z žen dá ve svém životě přednost. Režie: Radu Muntean. Hrají: M. Branescu, M. Oprisor,
M. Popistasu aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 70 Kč

22. pátek
23. sobota
24. neděle

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Americký western. Příběh jednookého opileckého lovce lidí,
kterého si najme mladá dívka, aby pomstila smrt svého otce.
Remake klasického westernu natočili bratři Coenovi. Hrají: H. Steinfeld, J. Bridges, M. Damon, J. Brolin, B. Pepper a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 65 Kč

26. úterý
27. středa

NEVINNOST
České drama. Hlavní hrdina, uznávaný lékař, milovaný otec a manžel,
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou
adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně
těžko. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: O. Vetchý, A. Geislerová, L. Munzar,
H. Čermák, Z. Morávková, A. Mihulová, A. Linhartová a další.
Mládeži přístupno ** 102 minuty ** vstupné 70 Kč (místenky)

28. čtvrtek

PROJEKT 100
EROTIKON
Český němý film. Příběh důvěřivé venkovské dívky, která podlehla
svodům projíždějícího cizince. Posléze prochází hlubokou krizí,
kterou řeší novým vztahem a útěkem do města. Film je uváděn v novém hudebním zpracování skupiny FORMA. Režie: Gustav Machatý.
Hrají: I. Rina, O. Fjord, K. Schleichert, T. Pištěk, L. Serventi a další.
Mládeži přístupno ** 85 minut ** vstupné 60 Kč

29. pátek
30. sobota
květen
1. neděle

AUTOPOHÁDKY
Český animovaný rodinný film. Povídkový film je sestaven ze čtyř
epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu.
Každá pohádka je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, František Váša, Libor Pixa.
Hrají a mluví: O. Vetchý, P. Nárožný, E. Holubová, P. Liška, M. Táborský, M. Malátný aj.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 87 minut **
vstupné 80 Kč

29. pátek
30. sobota
květen
1. neděle

SVĚTOVÁ INVAZE: BITVA O LOS ANGELES
Americký akční sci-fi film. Po mnoho let byly zaznamenávány
případy pozorování UFO po celém světě. V roce 2011 se ale to,
co kdysi bylo jen pozorováním, stane hroznou realitou, když je Země
napadena neznámými silami. Režie: Jonathan Liebesman. Hrají:
M. Rodriguez, A. Eckhart, B. Moynahan, R. Rodrigues a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 70 Kč

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. pátek

3. neděle

5. úterý
6. středa

7. čtvrtek

ROMÁN PRO MUŽE
Česká komedie. Repríza filmu natočeného podle bestselleru Michala Viewegha. Příběh tří sourozenců, kteří mají kvůli předčasné smrti
rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé. Režie: Tomáš
Bařina. Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka a další.
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 65 Kč
BASTARDI
České drama. Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky,
kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy. Vymahatelnost práva u mladistvých je však téměř nulová, takže někdo musí
vzít spravedlnost do svých rukou. Uvádíme v repríze.
Režie: Petr Šícha. Hrají: T. Magnusek, L. Potměšil, D. Dolanský,
I. Buková, S. Rašilov, J. Přeučil, J. Šťastný aj.
Do 12 let nevhodné ** 80 minut ** vstupné 70 Kč
ČERNÁ LABUŤ
Americký psychologický thriller. Příběh mladé baleríny newyorské
baletní scény, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane
až děsivě dokonalou. Režie: Darren Aronofsky. Hrají: N. Portman,
V. Cassel, M. Kunis, W. Ryder, B. Hershey a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 65 Kč
Art film - pro náročnější diváky
NA MAMUTA!
Francouzský film. Gérard Depardieu v hlavní roli bláznivé road movie o stárnoucím chlapíkovi, který se vrací na místa svého mládí, aby
získal potřebné dokumenty kvůli penzi. Režie: Gustave de Kervem,
Benoit Delépine. Dále hrají: Y. Moreau, I. Adjani, M. Ming aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 70 Kč

8. pátek
9. sobota
10. neděle

GULLIVEROVY CESTY
Americká dobrodružná komedie. Moderní zpracování knihy
J. Swifta. Hlavní hrdina v podání J. Blacka se vydává na pracovní plavbu a po ztroskotání se ocitne na ostrově Liliput, kde je považován za
obra. Režie: Rob Letterman. Dále hrají: E. Blunt, J. Segel, B. Connolly.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
84 minut ** vstupné 70 Kč

8. pátek
9. sobota
10. neděle

LONDÝNSKÝ GANGSTER
Americký kriminální film. Colin Farrell si v příběhu střihl roli zločince
právě propuštěného z vězení. Najde si práci - dělat osobního strážce
jedné slavné herečce. Režie: William Monahan. Dále hrají:
K. Knightley, A. Friel, D. Thewlis, R. Winstone, B. Chaplin a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 103 minuty ** vstupné 75 Kč

12. úterý
13. středa

ODCHÁZENÍ
Česká komedie. Václav Havel jako režisér debutuje filmovou verzí
své celosvětově úspěšné hry. Příběh filmu se odehrává ve zlomovém
okamžiku života Dr. Viléma Riegra, který po dlouhá léta zastával
funkci kancléře. O tu však v nedávné době přišel ... Hrají: J. Abrhám,
D. Havlová-Veškrnová, E. Holubová, V. Chramostová, O. Kaiser,
M. Krobot, J. Bartoška aj.
Mládeži přístupno ** 93 minuty ** vstupné 70 Kč

14. čtvrtek

Art film - pro náročnější diváky
DRUHÝ SVĚT
Francouzsko-belgické drama. Gaspard je dospívající mladík, který
dělí svůj čas mezi kamarády a svou přítelkyni Marion. Pak však potká
Sam - dívku, která hledá ve virtuální hře partnera, který s ní bude
chtít umřít, a jeho život se obrátí naruby. Režie: Gilles Marchand.
Hrají: G. Leprince-Ringuet, L. Bourgoin, A. Melvil, M. Pierre a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 75 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)		
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)		
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 		
		

Inforecepce UFFO
Turistické informační centrum
pokladna kina Vesmír
(ve dnech promítání)

15. pátek
16. sobota
17. neděle

SPRÁVCI OSUDU
Americký thriller. Ambiciózní film podle povídky Philipa K. Dicka
naznačuje, že svět může být místem, kde pro náhodu není místo
a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobouku. Režie: George Nolfi.
Hrají: M. Damon, E. Blunt, T. Stamp, J. Slattery a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 65 Kč

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.

19. úterý
20. středa

VARIETÉ
Americký hudební film. The Burlesque Lounge má dny své slávy za
sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje,
aby udržela chátrající divadlo při životě. Režie: Steven Antin. Hrají:
Cher, Ch. Aguilera, E. Dane, J. Hough, A. Cumming, S. Tucci a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 70 Kč

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

8

