ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V DUBNU 2012
9. 2. - 13. 4.

neděle 1. 4.

středa 4. 4.

JAZZINEC 2012
14. 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
APRÍL!!!
Zábavné odpoledne pro děti od 5 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 14:00 hodin
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Činoherní divadlo A (Městské divadlo Mladá Boleslav)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

čtvrtek 5. 4.

ASTOR PIAZZOLLA: TANGO NUEVO
Kompozice z hudby a tance ZUŠ Hostinné
Pořadatel: ZUŠ Hostinné a SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

5. - 7. 4.

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE: „BIBLE PRO KAŽDÉHO“
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov ve spolupráci
s místními církvemi

neděle 8. 4.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Sedmikráska pro děti od 2 do 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:30 a 16:30 hodin

úterý 10. 4.

úterý 10. 4.

DVA SVĚTY ANTONÍNA KRATOCHVÍLA
Setkání se světoznámým fotografem - pořad pro střední
školy, možnost účasti zájemců z řad veřejnosti
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 11:00 hodin
DOKTORSKÉ HISTORKY
Zábavný pořad s Kateřinou Cajthamlovou a Radimem
Uzlem
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 11. 4. TATE IYUMNI
Amatérské loutkové divadlo z Prahy
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
pátek 13. 4.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Městská dechová hudba Krakonoška a její hosté
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, SCT
a město Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

sobota 14. 4. SYMFONICKÝ ORCHESTR ROUDNICE NAD LABEM
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
neděle 15. 4. NOČNÍ SKŘÍTEK
Sedmikráska pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin
pondělí 16. 4. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - HSM ** 9:00 - 11:00 hodin
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pondělí 16. 4. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Libor Turek: Peru
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 16. 4. ČERNO BÍLÁ JIŽNÍ AFRIKA
Ondřej Valášek - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 17. 4.

MUŽI V OFFSIDU
Činoherní divadlo B (Městské divadlo Mladá Boleslav)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 18. 4. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 11:00 hodin
středa 18. 4. SVĚTÁCI
Divadlo a hudba (Klicperovo divadlo Hradec Králové)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
středa 18. 4. VELRYBA LÍZINKA
čtvrtek 19. 4. Představení pro MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin
20. - 21. 4.

ČESKO ZPÍVÁ
Pěvecká soutěž pro začínající zpěváky
Více informací: www.cesko-zpiva.cz a www.uffo.cz
Pořadatel: ART PRESTO - reklamní a umělecká agentura
a SCT

úterý 24. 4.

ANDROMACHÉ
Divadelní delikatesy (GEISSLERS Hofcomoedianten)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 25. 4. DON QUIJOTE DE LA ANCHA
čtvrtek 26. 4. Představení pro 5. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
25. 4. od 9:00 hodin, 26. 4. od 9:00 a 11:00 hodin
čtvrtek 26. 4. ŘECKO ANEB POD OLYMPEM BYLO BLAZE
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
neděle 29. 4. LABUTÍ JEZERO TROCHU JINAK
Mezinárodní den tance
Pořadatel: ZUŠ Trutnov a SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 17:00 hodin
pondělí 30. 4. ČARODĚJNICE
Lampionový průvod a akce pro děti
Pořadatel: SCT a Středisko volného času, Trutnov
Sraz před společenským centrem UFFO ve 20:00 hodin,
odchod lampionového průvodu ve 20:15 hodin,
program u ZŠ R. Frimla cca od 20:45 hodin

VÝSTAVY
do 8. 4.

Z HISTORIE VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V TRUTNOVĚ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 8. 4.

VÝSTAVA OBRAZŮ PŘEMYSLA MARTINCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 10. 4.

ANTONÍN KRATOCHVÍL: DVA SVĚTY
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

do 14. 4.

MILOSLAV LHOTSKÝ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 27. 4.

BARKA FABIÁNOVÁ A MARTIN MYSLIVEC
Fotografická výstava doprovázející hudební festival
Jazzinec
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a Galerie města
Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 30. 4.

VLADIMÍR GROH: BAREVNÁ AFRIKA
Výstava fotografií z měsíční cesty po afrických zemích
Keňa, Tanzanie a Zanzibar.
Vážení přátelé a příznivci fotografie, omlouváme se
Vám tímto za ohlášenou a neuskutečněnou výstavu
fotografií Vladimíra Řezníčka: Výlety nejen za humna
a nabízíme výstavu náhradní.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 30. 4.

ZBYNĚK ŠANC: PŘÍRODA EVROPY
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání
filmu

3. - 4. 4.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Přehlídka rukodělné tvorby, ukázky řemesel
Pořadatel: SCT
Národní dům ** otevřeno 9 - 12 a 13 - 17 hodin

18. 4. - 20. 5. DAVID SAUDEK: WWW.UDALOSTI.COM
Vernisáž 17. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
26. 4. - 26. 5. JITKA A KVĚTA VÁLOVY
Vernisáž 25. 4. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
13. - 15. 4.

PŘEDENÍ A ZPRACOVÁNÍ VLNY A LNU
Možné absolvovat i po částech: zpracování vlny - praní
a příprava, barvení, práce s vlnou, předení. Kurz je
akreditovaný MŠMT.
kurzovné 1600 Kč (18 hodin s lektorem a možnost
samostatné práce i ve večerních hodinách, v ceně
občerstvení, materiál a pomůcky)

čtvrtek 19. 4. TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN
Vytvoříme stromek z přírodnin. K dispozici přírodniny,
dekorace, pomůcky a materiál.
16:30 hodin ** kurzovné 220 Kč
pátek 20. 4.

PŘÁSTKY
Přástky jsou příležitostí pro společnou rukodělnou
tvorbu.
17:00 hodin ** zdarma

21. - 22. 4.

TKANÍ NA KARETKÁCH A PŘEDTKALCOVSKÉ TECHNIKY
Naučíte se tkát na karetkách, číst vzornice, jednoduché
i složité vzorování. Seznámíte se s technikou zapjastek,
hřebenových stavů, rámového stavu atd. Kurz je
akreditován MŠMT.
kurzovné 1600 Kč
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pátek 27. 4.

PLETENÍ Z PEDIGU
Začátečníci zvládnou základní techniky a zavírky, vyrobí
si květník. Pokročilí mohou zkusit oplétat nádoby
diamantovou vazbou.
15:30 hodin ** kurzovné 220 Kč (v ceně materiál
a pomůcky)

28. - 29. 4.

VRBOVÉ PROUTÍ V ZAHRADÁCH:
PLETENÍ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Naučíte se několik technik. S sebou i teplejší oblečení
pro tvorbu venku. Lektor Marcin Makas.
kurzovné 1600 Kč (za oba dny, včetně poledního
občerstvení)

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

MILOSLAV LHOTSKÝ:
OBRAZY, OBJEKTY, GRAFIKA
Až do 14. 4. můžete zhlédnout výstavu čerstvého osmdesátníka
Miloslava Lhotského. Je rodákem z Pouchova (dnes součástí Hradce Králové), dlouhá léta však žije v Trutnově. Nejdříve se vyučil kovářskému řemeslu u svého otce a poté studoval na Vyšší umělecko
průmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Věnuje se malbě, grafice,
koláži i plastice, všem těmto technikám s neuvěřitelnou pečlivostí
a řemeslnou dokonalostí. Výtvarně zpracovává často náměty z hudebního světa, postavy klaunů, žen i pohádkové motivy. Se stejnou
lehkostí a jistotou, s jakou pluje mezi výtvarnými žánry, přechází
od tvorby figurativní k té abstraktní.

JITKA A KVĚTA VÁLOVY
Ve středu 25. 4. v 17 hodin bude v městské galerii zahájena další
výjimečná výstava. Trutnovská veřejnost při ní dostane jedinečnou
příležitost setkat se s tvorbou sester Válových, které by se v letošním
roce dožily devadesáti let. Autorská tvorba dvojčat Válových, jež se
definitivně uzavřela v loňském roce smrtí Jitky, patří ke klenotům
české výtvarné scény. Je pozoruhodná nejen z ryze výtvarného hlediska, ale její unikátnost doplňují i životní reálie autorek. Obě sestry
strávily takřka celý život společně v rodném Kladně. Obě studovaly
na VŠUP v ateliéru prof. Emila Filly a poté spolu žily ve společné
domácnosti a věnovaly se malbě, kresbě a grafice. Nikdy neslevily ze
svých odvážných a svobodomyslných postojů, proto se mohlo jejich
dílo dočkat uznání v Čechách až po roce 1989. Jejich syrové a ryzí
výpovědi o člověku je spojují s novou figurací, ve skutečnosti však
nikdy nepatřily k žádným výtvarným proudům a jejich práce charakterizuje především neobyčejně niterné uchopení člověka a jeho
údělu. Výstava, jejíž exponáty budou zapůjčeny z několika státních
institucí a z pozůstalosti sester Válových, potrvá do 26. 5.

BARKA FABIÁNOVÁ A MARTIN MYSLIVEC:
VIDĚT UŠIMA, SLYŠET OČIMA
Stejně jako v uplynulých letech probíhá v jarních měsících ve výstavních prostorách městského úřadu fotografická výstava doprovázející hudební festival Jazzinec. Tentokrát svou tvorbu představují dva mladí autoři Barka Fabiánová a Martin Myslivec, kteří se
věnují zejména fotografování koncertů a muzikantů, nejen těch
jazzových. Výstava je přístupná do 27. 4.
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

MUZIKANTI I NÁVŠTĚVNÍCI MAJÍ JAZZINEC RÁDI
14. ročník mezinárodního festivalu Jazzinec vstupuje do poslední části. A pokračuje v pestré nabídce, protože návštěvníky čeká
francouzský šanson, vynikající maďarská zpěvačka Veronika Harcsa a další americká jazzová legenda Bobby Watson.
Skvělá zpráva je, že o festivalové dění je mezi návštěvníky zájem
a program se stal ústředním tématem mnoha debat na sociálních
sítích a v tisku. Sympatické je také, že festival neberou za svůj pouze jazzmani, nabídka láká i posluchače jiných žánrů. V době ekonomické nejistoty, kdy každý kouká lidově řečeno do peněženky,
není totiž lehké přesvědčit lidi i tou nejvyšperkovanější nabídkou.
„Je trochu znát, že jsou lidé vystrašeni z toho, zda budou mít práci a peníze. Méně se prodávají vstupenky v předprodejích, zase
na místo jich přichází víc než dříve. Takže výsledek je srovnatelný
s předešlými ročníky, jen se hodně lidí rozhoduje až na poslední
chvíli, s ohledem na to, jestli jim peníze za vstupenku nebudou potom chybět. Na festivalové finále přijedou ale lidé z celé republiky
- máme třeba objednávku až ze Zlína. Ale na ostatní koncerty jezdí
hlavně lidé z Trutnovska a Vrchlabska,“ říká dramaturg a ředitel
festivalu Tomáš Katschner.
A jaké podle něho organizátoři zaznamenali ohlasy od návštěvníků a hudebníků? „Nejlepší reakce se vztahují ke třem jménům:
Randy Brecker, Lenka Dusilová a hodně lidí se ptalo na Shai Maestra, nejčastěji s dodatkem, že by bylo skvělé zase pozvat Avishai
Cohena. A muzikanti? Ti mají Jazzinec rádi. Snažíme se vytvořit co
nejlepší podmínky pro jejich výkon, což není o přepychu v šatnách,
ale hlavně o zvuku. Všichni si obrovsky chválí Uffo, moc dobře se
jim tam hraje. Podobné reakce jsou ale i na další prostory - koncertní síň i music restaurant Pod Hradem. Víceméně všichni se chtějí do Trutnova vrátit, což nás samozřejmě těší.“
A jeho konkrétně nejvíc zaujalo? „Pawel Kaczmarczyk zahrál tak,
že si většina lidí při odchodu zakoupila cédéčka s jeho hudbou,
takže podobně jako já cítili naprostou fascinaci jeho hrou a tvorbou. Překvapením byl i koncert kapely Work, Shop and More
s Freedou Goodlet - takovou smršť nikdo nečekal - a stejně tak
mě dostalo novátorství švýcarského Grand Pianoramaxu a jejich
černošského rapera.“

A JDEME DO FINÁLE
Tím prvním, co nás v něm 5. dubna čeká, budou nevšední impresionistické jazzové kompozice klavíristy Marka Novotného vytahující
do výšin jednoho z nejlepších evropských jazzových kytaristů Davida Dorůžku s nezařaditelnou houslistkou a zpěvačkou Gabrielou
Vermelho. Každý z nich přitom představuje výjimečnou hudební
a skladatelskou persónu.
„V šansonu nejde ani tak o zpěv, necítím se jako zpěvačka. Znamená pro mě jiný způsob vyjádření: v divadle dáváte sama sebe
přes postavu a příběh, v šansonech jsem Chantal, která chce říct to,
co zpívá,“ říká zpěvačka a populární herečka Chantal Poullain, od
které se dočkáme emotivních písní o lásce, bolesti, slzách, radosti,
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zkrátka o životě. Pro jazzové trio, které ji doprovází, upravil francouzsky zpívané šansony saxofonista Štěpán Markovič a přidají se
k nim také pianista Ondřej Kabrna a kontrabasista Vít Švec.
Veronika Harcsa je strhující maďarská zpěvačka považovaná doma
za Jazzovou princeznu. S kytaristou Bálintem Gyemantem v Trutnově dokáže, co všechno pro ni představuje zpěv: vyznání, křik,
šepot, explozi a terapii na smutek.
„Hudba mi pomáhá zapamatovat si příběhy, které inspirovaly mé
písně. Vytvářejí můj osobní deník,“ říká třicetiletá zpěvačka, absolventka budapešťské Lisztovy akademie.
V ten samý večer - 13. dubna - ji vystřídá kapela vynikajícího jazzového kytaristy Libora Šmoldase doprovázející amerického velikána
- saxofonistu Bobby Watsona.
„Neseďte doma na zadku, cestujte a hrajte s jinými a pořádně jim
naslouchejte. Nezapomínejte na to, že jazz je umění dialogu,“ zní
krédo legendárního amerického muzikanta a universitního profesora, který léta kapelničil Jazzs Messengers Arta Blakeyho a stál po
boku Sama Riverse, bratrů Marsalisových, Carlose Santany nebo
Pata Metthenyho. Během své ohromující kariéry Watson proslul
jako zkušený praktik, co drží ochrannou ruku nad nastupující generací. Vstřícný k jejím potřebám, schopný s ní držet krok.
Když si kytarista Libor Šmoldas zajel do New Yorku natočit album
s Georgem Mrazem, Jeffem Ballardem a Samem Yahelem, asi netušil,
že si zahraje i s Bobby Watsonem a následně se s ním vydá na evropské turné. O tom je ale život, u jazzmanů obzvlášť nepředvídatelný.
„Asi to mám v osudu. Ten zvuk souzní s mou osobností a vždy mě
přitahoval. Ale hlavně je to improvizace a komunikace skrz hudbu,
kterou si opravdu užívám každý večer, kdy hraji s kapelou. Dává mi
to široké možnosti seberealizace. Mé skladby nejsou složité. Pracuji s momentálním nápadem,“ vysvětlil Libor Šmoldas v jednom
rozhovoru, proč hraje jazz.
Známe ho rovněž ze skupiny Organic Quartet vedené varhaníkem
Ondřejem Pivcem (za album Don’t Get Ideas získala v roce 2006
cenu Anděl) a z mnoha dalších projektů, ale především z jeho výborných desek natáčených s vlastním kvartetem ve složení: Petr
Beneš (piano), Josef Fečo (kontrabas) a Tomáš Hobzek (bicí).

Další informace najdete na stránkách festivalu
www.jazzinec.cz

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

Z HISTORIE VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
V TRUTNOVĚ
Výstava je uspořádána u příležitosti 100. výročí zahájení stavebních prací na Elektrárně Poříčí I a 55. výročí otevření Elektrárny Poříčí II. Na výstavě je připomenuta nejstarší trutnovská elektrárna,
která stávala od roku 1895 v místech dnešního okresního archivu
v Komenského ulici, či vodní elektrárna u dnešního plaveckého bazénu. Velká pozornost je věnována Elektrárně Poříčí I, jejíž výstavba byla zahájena právě před sto lety a do provozu byla uvedena
v roce 1914, a Elektrárně Poříčí II, jejíž provoz byl zahájen v roce
1957. Výstava potrvá do 8. 4. 2012.

VÝSTAVA OBRAZŮ PŘEMYSLA MARTINCE
Výstava obrazů, doplněná dalšími výtvarnými díly, současného českého malíře Přemysla Martince, člena česko-slovenské surrealistické skupiny. Výstava potrvá do 8. 4. 2012.

UZAVŘENÍ MUZEA Z DŮVODU REKONSTRUKCE
Od 9. 4. 2012 bude muzeum pro veřejnost dočasně uzavřeno z důvodu stavebních prací v objektu. Obnovení výstavní činnosti se předpokládá v průběhu letních měsíců t. r. a bude oznámeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE:
„BIBLE PRO KAŽDÉHO“
Městská knihovna ve spolupráci s místními církvemi se připojuje
k celonárodní akci „Čtení Bible“. Letos se koná již čtvrtý ročník.
Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. na Staré radnici
v 16 hodin. Setkání uvede paní místostarostka Ing. H. Horynová.
V průběhu akce vystoupí Mgr. J. Dvorský za Trutnovský literární
klub a představitelé místních církví. Ing. J. Jirman uvede svou výstavu fotografií na téma Krása stvoření. Od 17:15 hodin proběhne
přednáška ThMgr. M. Krchňáka (překladatel Bible) na téma Aktuálnost Bible s následnou besedou.
Čtení bude pokračovat v další dny na Krakonošově náměstí, kdy
budeme číst vybrané tematicky zaměřené biblické pasáže: V pátek
6. 4. 14 - 15 hodin: Bible - zdroj moudrosti (zveme přednostně seniory), 15 - 17 hodin: Bible - balzám pro duši (pro střední generaci).
V sobotu 7. 4. 10 - 13 hodin: Bible - Boží profil (pro mládež), 15 - 17
hodin: Bible pro malé i velké (zveme rodiny s dětmi, program pro
děti je zajištěn).
Zveme všechny bez rozdílu věku. Přijďte v předvelikonočním čase
posedět a zaposlouchat se do nadčasového poselství Knihy knih.

ROSTU S KNIHOU
I tento měsíc bude oddělení pro děti ve středu 18. 4. od 8 do 11
hodin k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem.
Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými knížkami a stejně starými kamarády.
Stejná akce proběhne v pondělí 16. 4. od 9 do 11 hodin i v pobočce
knihovny v Horním Starém Městě.

ŘECKO ANEB POD OLYMPEM BYLO BLAZE
Řecko, které navštívíme při dalším pomyslném putování Evropou
ve čtvrtek 26. 4. od 16 hodin, je zemí moře, slunce, ostrovů, dobrého vína, zářivě modré oblohy, … Je kolébkou evropské kultury,
bohů, hrdinů, dokonalých soch, antických sloupů a mnoha dalšího.
Je to vlast pastevců, rybářů, oliv a především několika divů světa.
V podvečerním vyprávění se děti dozvědí, kde se vzaly olympijské
hry, jak to bylo s Trojským koněm, kde žili nesmrtelní a věčně mladí
řečtí bohové a nezapomeneme ani na historii evropského divadla,
která se začala psát v Řecku, věrozvěsty ze Soluně a moudrého
Ezopa. Na rozdíl od školní výuky, kde se zajímavá témata mění
v nekonečný výčet faktů a dat, chceme, aby děti získaly základní
přehled o zemích Evropy zábavnou formou, a k tomu jistě přispějí
i tematicky laděné pohybové hry a výtvarná dílna.

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V lednu přihlásila naše knihovna ve spolupráci s některými školami v místě působnosti žáky prvních tříd do projektu, který vyhlásil
SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti.
Akce Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka se zúčastnilo 128 dětí se
svými učitelkami. I když ke splnění podmínek projektu stačila i jedna
návštěva knihovny, všechny paní učitelky souhlasily s dalšími návštěvami (besedy o spisovatelích, výstava výtvarných prací s dětskými
knižními hrdiny, …), které povedou k dalšímu rozvoji zájmu o četbu.
Vyhodnocení projektu proběhne koncem dubna. Všechny děti
dostanou za účast knihu Miloše Kratochvíla „Komu patří škola“.
Využíváme možnosti a všem učitelkám, které své žáky do projektu přihlásily a tím u nich vzbudily zájem o četbu a navštěvování
knihovny, děkujeme.
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APRÍL!!!
Zábava, vtípky, legrácky, hádanky, soutěže ... - hravé odpoledne
s minidiskotékou pro děti od 5 let, na které vás zveme do společenského centra UFFO první dubnový den.
neděle 1. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
14:00 hodin ** vstupné: děti 30 Kč, ostatní 50 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 3.

ASTOR PIAZZOLLA: TANGO NUEVO

Pořadatel: ZUŠ Hostinné
a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
A. Piazzolla se narodil v Argentině v roce 1921. V osmi letech mu
otec daroval jeho první bandoneon (druh knoflíkové tahací harmoniky) a tím rozhodl o jeho osudu. Jeho skladby běží, klopýtají, mění
rytmus. Jednotlivé nástroje vyjadřují přesně to, co tango má být,
tj. vášnivý milostný dialog, vyznání, polibky, facky, udobřování ...
Akce se koná u příležitosti 20 let od úmrtí A. Piazzolly, který svým
skladatelským a interpretačním uměním výrazně ovlivnil vnímání
tanga ve 2. polovině 20. století jako specifický druh hudby Jižní
Ameriky.
Hudbou A. Piazzolly Vás celý večer bude provázet kapela ZUŠ Hostinné „Nuevo“. Jako sólisté se představí učitelé Martina Zemková
- flétna, Iva Faltová - zpěv, Michal Hanuš - klavírní doprovod a jako
host Michaela Prokopcová - doprovodný akordeon. Dalším hostem
je taneční skupina T.I.K. ze ZUŠ Jilemnice, která má choreografie
přímo na živou hudbu kapely.
čtvrtek 5. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 3.

ČESKO ZPÍVÁ

Pořadatel: ART PRESTO - reklamní a umělecká agentura
a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Pěvecká soutěž pro začínající zpěváky.
Více informací: www.cesko-zpiva.cz a www.uffo.cz

SEMIFINÁLE SOUTĚŽE ČESKO ZPÍVÁ
Sólisté 9 - 14 let a 15 - 26 let. Veřejný koncert cca 80 semifinalistů.
pátek 20. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 9:00 hodin

DĚTSKÉ FINÁLE
Sólisté 9 - 14 let. Veřejný koncert 10 finalistů.
pátek 20. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin

NÁŠ ŽIVOT S MUZIKÁLEM
Muzikálová show. Koncert osobností české muzikálové scény: KAMILA NÝVLTOVÁ, RENATA DRÖSSLER, LINDA FINKOVÁ, BOHOUŠ
JOSEF A TOMÁŠ SAVKA. Program koncertu se skládá ze dvou částí.
V té první zaznějí písně z domácích i zahraničních muzikálů (Kleopatra, Dracula, Kat Mydlář, Bídníci, Krysař …). Ve druhé pak interpreti zazpívají písně z vlastní tvorby. Pěvecké výkony jsou obohaceny o rozhovory s jednotlivými zpěváky a kuriózními historkami
z jejich života a umělecké dráhy.
pátek 20. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 340, 300, 280 Kč ** předprodej vstupenek
od 2. 3.

HLAVNÍ FINÁLE SOUTĚŽE
Sólisté 15 - 26 let. Hlavní GALAVEČER soutěže. Veřejný koncert 10
finalistů.
sobota 21. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
17:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 3.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DIVADLA

TATE IYUMNI

V tomto období se již pilně pracuje na přípravě příští divadelní sezony. Bulletin s nabídkou představení na sezonu 2012-13
bude k dispozici v květnu, nové předplatné se pak začne prodávat v červnu (o všem Vás budeme včas informovat).
Ještě stále však běží sezona současná, která v květnu nabídne
tato představení: Kladivo na čarodějnici (3. 5. - Divadlo a hudba), Cyrano (11. 5. - Činoherní divadlo B), Lakomec (17. 5. - Činoherní divadlo A).
Problematickým představením je Mínus dva. Tato inscenace,
která byla naplánována na leden 2012 v rámci předplatného Činoherní divadlo A, se nemohla uskutečnit a vzhledem
k pracovnímu vytížení hlavních protagonistů (Bolka Polívky
a Milana Lasici) se nepodařilo sjednat ani náhradní termín do
konce této sezony. V současnosti tedy hledáme jiný titul, abychom předplatitelům této sezony mohli nabídnout v květnu
či červnu adekvátní náhradu.
A nyní - v měsíci dubnu - Vám nabízíme tato divadelní představení:

Představení mimo předplatné. Tate Iyumni (čteno tate jumny, lakotsky to znamená BOUŘE) je kmen mládeže a dospělých. Kmen
proto, že se jeho členové zabývají severoamerickými Indiány, táboří v týpí apod. Kmen je součástí skupiny Čtrnáctka z Prahy 1, ta
patří pod dětskou organizaci KONDOR. Vedle jiných činností hrají
od roku 1999 i loutkové divadlo. Od roku 2005 se pravidelně zúčastňují přehlídky Pražský Tajtrlík, odkud některé jejich inscenace
postoupily na Loutkářskou Chrudim. Z přehlídek si odvezli řadu
ocenění a několikrát již také byli vybráni na Jiráskův Hronov.
Pracují kolektivně, společně vymýšlejí námět, tvoří scénář, vyrábějí loutky a výpravu a také do režie mluví víc lidí. Usilují
o autorské, experimentální a často širokoúhlé loutkové divadlo
s nově objevovanými tradičními loutkářskými postupy. Začínali
plošnými loutkami na špejlích, zkusili javajky i maňásky, teď
nejčastěji hrají marionetami na drátě, jako doplněk mají rádi
i stínohru. Hrají pro mládež a dospělé, ale snaží se, aby představení bavilo i děti od 8 až 10 let. V prvních letech hrávali jen
dvakrát až maximálně pětkrát ročně, v posledních dvou letech
už je to za rok 15 až 20 představení.

DĚDEČEK AUTOMOBIL
Činoherní divadlo A. Americký muzikál na boleslavské téma
v rytmu George Gershwina vznikl na motivy stejnojmenné
knihy Adolfa Branalda a s přihlédnutím ke stejnojmennému filmu Alfréda Radoka. Historicky poprvé ožívají na jevišti v originálním choreografickém pojetí starobylé motocykly
a automobiloví veteráni. Diváky dojímají a rozesmávají příběhy a osudy českých automobilových mechaniků a závodníků
v čele s legendárním hrabětem Kolowratem.
Hudba: George Gershwin, texty písní: Jiří Suchý a Radek Balaš, divadelní adaptace, režie a choreografie: Radek Balaš.
Hrají a zpívají: Dalimil Klapka j.h., Matouš Ruml, Petr Mikeska, Martin Hrubý, Veronika Kubařová, Ota Jirák, Michal Slaný
j.h., Petr Bucháček, Eva Reiterová, Ivana Nováčková, Petr Prokeš a další (Městské divadlo Mladá Boleslav).
středa 4. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 290 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 3.

MUŽI V OFFSIDU
Činoherní divadlo B. Kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. To by mohlo být mottem příběhu, ve kterém se dozvíte,
co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majitele obchodu
s konfekcí a gumáky, a kterak otec a syn Habáskovi díky lásce
k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se bude
vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře.
Hudební komedie.
Autoři: Karel Poláček, Martin Vačkář, Ondřej Havelka. Režie:
Ondřej Havelka. Hrají: Ota Jirák, Eva Reiterová, Vojtěch Havelka j.h., Petr Bucháček, Martin Zbrožek j.h., Martin Hrubý,
Petra Nakládalová, Karolina Frydecká, Miroslav Babuský, Petr
Halíček a Jakub Šafr j.h. (Městské divadlo Mladá Boleslav).
úterý 17. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 3.
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Večer s tímto pozoruhodným divadelním seskupením nabídne
divákům v Uffu dvě loutková představení pro dospělé (každé
má cca 30 - 40 minut).
KRVAVÉ KOLENO. První hodina odbila, lampa ještě svítila. Pohádkový horor je odstartován říkankou - mantrou o Krvavém
koleni ze známé dětské hry. A co se pak bude dít v dvoupatrovém domě? Najde tam mladý pár (František a Bětka) bezpečný kumbálek, kam se mohou ukrýt? Dvanáctá hodina odbila,
lampa zhasla! A co se stane potom ...? Hororově laděný příběh
s mile ponurou atmosférou. Představení bylo v roce 2010 nominováno Divadelními novinami na inscenaci roku.
HLUBOKO V LESE. Toto představení je vlastně jakýsi Divadloautomat. Sympatická hra, která nás interakcí s divákem může
zavést k nečekaným koncům, neboť divák může spolurozhodnout o dalším ději. Po představení je možné si prohlédnout
scénu a loutky, což je určitě zajímavé i vzhledem k tomu, že
inscenace získala několik ocenění za scénografii.
středa 11. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 130 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 3.

SVĚTÁCI
(Malované děti)
Divadlo a hudba. Hudební komedie, divadelní adaptace jedné
z nejslavnějších českých filmových komedií. Tonda, Gusta a Honza si plní svůj světácký sen. Boženka, Marcela a Zuzana zjišťují,
že nejsou diplomati jako diplomatové. Paní Trčková tuší svou
velkou příležitost a mistr tance a společenské výchovy vzpomíná
na staré časy, kdy si lidé ještě vykali a neříkali soudruhu. Teď ale
60. léta vládnou Prahou plnou neonů a zlatá kůzlata Golden
Kids mají vykročeno dobýt hudební Evropu ... Příběh z doby, kdy
noční velkoměsto ještě svůdně přijímalo své návštěvníky a Vašek
měl v hlase smích, Helena slunce a Marta slzy …
V režii Vladimíra Morávka hrají herci Klicperova divadla Hradec Králové: Jiří Zapletal, Ondřej Malý, Filip Richtermoc, Kristýna Kociánová, Kamila Sedlárová, Martina Nováková, Zora
Valchařová-Poulová, Jan Bílek, Miroslav Zavičár, Josef Čepelka,
Vojtěch Dvořák, Hynek Pech, Pavel Filip, Isabela Smečková Bencová, David Smečka, Marta Zaoralová a doprovodná kapela.
středa 18. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba
- vstup na abonentky, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 3.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
ANDROMACHÉ

DOKTORSKÉ HISTORKY

Divadelní delikatesy. V nabídce předplatitelské skupiny Divadelní
delikatesy byla inscenace Mistr a žák, která měla být uvedena v říjnu
2011. Z důvodu nemoci však bylo toto představení zrušeno s tím, že
se uskuteční až v dubnu 2012. Zdravotní problémy jednoho z aktérů
mu však s ohledem na pohybovou náročnost jeho role nedovolí ani
teď představení odehrát, a proto byl v jednání náhradní titul - inscenace Muži. Bohužel ani v tomto případě nám štěstí nepřeje, neboť
jeden z herců získal angažmá v Německu a vzhledem k blížícímu se
termínu premiéry ho tamější divadlo v dubnu neuvolní.
Nabízíme Vám tedy další náhradní titul a věříme, že o nic méně
zajímavý - příběh bájné ANDROMACHÉ v provedení GEISSLERS
Hofcomoedianten. Tento antický příběh matky, která je ochotna
svému „výtvoru” obětovat vše, se stal předlohou a námětem pro
mnohá umělecká díla. Možná i proto se Geisslers rozhodli jej připomenout, vzít libreto barokní operní tragédie s fragmenty hudební partitury do své „řezbářské dílny” a „vyřezat” z něj činoherně-komickou operní tragédii. Děj se odehrává v mytických dobách
po dobytí Tróje. Andromaché, dcera thébského krále, je vdovou
po trojském vládci Hektorovi, kterého zabil Achilles. Pyrrhos, syn
Achillův a nový vládce Tróje, se však do své otrokyně Andromaché
osudově zamiluje. Hnací silou dramatického příběhu je láska …
nejtrvalejší je však láska mateřská!
Inscenace Andromaché získala v roce 2009 cenu za inscenaci na divadelní přehlídce v Červeném Kostelci a obdržela cenu za inscenaci
a za objevnou dramaturgii na festivalu Divadelní Děčín. Inscenace se dále stala zahajovacím inspirativním představením festivalu
Loutkářská Chrudim 2009.
V režii Petra Haška hrají: Václav Chalupa, Kateřina Bohadlová,
Martin Bohadlo, Vendula Štíchová/Blanka Vávrová, Aleš Pospíšil,
Kristýna Matějová, Jana Klugarová. Délka představení: 60 minut
bez přestávky.
Geisslers Hofcomoedianten, který vznikl s cílem navázat na významnou barokní divadelní tradici v Kuksu, se poprvé představil na konci
srpna 2002 na nultém ročníku festivalu Theatrum nového Comoedien-Hausu. Soubor čítající osm členů si zvolil za svou stálou scénu
právě Šporkův Kuks a prkna svým repertoárem orientovaným na
původní barokní texty s vazbami na Kuks, které alternativně v souladu s vlastní divadelní poetikou inscenuje a uvádí jako obnovené
premiéry. Od roku 2002 se během sezóny účastní divadelních přehlídek a soutěží po celé republice, ze kterých si již odvezl řadu ocenění.
Dále také s úspěchem vystupoval na festivalech v Rakousku, Maďarsku (zvláštní uznání poroty na mezinárodním divadelním festivalu
v Kazinbarcice 2008), Itálii (2009), Polsku (2010).
Více informací na www.geisslers.cz
úterý 24. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup
na abonentky, ostatní - vstupné 200, 175, 150 Kč ** předprodej
vstupenek od 19. 3.

Zábavný pořad s Kateřinou Cajthamlovou a Radimem Uzlem aneb
Medicína je veselá věda o smutných věcech. Humor je kořením života. Toto lidové rčení doporučuje každý lékař. Pokud se ale jedná
o veselé vyprávění anekdot a historek ze zákulisí medicíny od známých televizních tváří, je to recept zcela zaručený.
MUDr. Kateřina Cajthamlová je internistkou působící v několika
úzce spjatých oborech, které by se daly sumarizovat jako poradenství zdravého životního stylu. Můžete ji znát mimo jiné i z TV pořadu „Jste to, co jíte“.
MUDr. Radim Uzel, CSc., proslul nejen svým osobitým smyslem pro
humor, ale i reálným pohledem a otevřeností, s jakou mluví o otázkách týkajících se sexuologické výchovy. Často vystupuje v TV a rozhlasových pořadech.
V rámci programu, který moderuje Martin Šíl, lékaři odpovídají
i na dotazy z publika.
úterý 10. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 3.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Tradiční setkání s rukodělnou tvorbou, prací řemeslníků, zajímavými náměty. Pro potěšení i užitek jsou připraveny výsledky řemeslné
práce, které si můžete prohlédnout, podívat se, jak vznikají, a případně si některé dovednosti sami vyzkoušet. Dvoudenní program
můžete také využít k nákupu tradičního výrobku, drobné dekorace nebo třeba perníčku, ať již pro sebe nebo jako dárek svým
blízkým. Bude zastoupena tvorba skleněných figurek, figurek ze
šustí, pletení ošatek ze slámy, paličkování, zdobení kraslic, perníčků, umělecké drátování, pletení pomlázek, vyřezávání ze dřeva.
Můžete si také vybrat zvířátko ze slámy, z juty, dřevěnou hračku,
košík nebo tác z pedigu, korálky, patchwork, dekorační předměty
z přírodních materiálů.
3. - 4. 4. ** Národní dům ** otevřeno 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
hodin ** vstupné 10 Kč
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ČERNO BÍLÁ JIŽNÍ AFRIKA
Ondřej Valášek, člen Klubu českých turistů Slovan Pardubice, připravil svůj další program, ve kterém diváky zavede do Jihoafrické
republiky.
Africké putování začne v Kapském Městě, další cesta zamíří k severu, do národních parků Namaqua, Augrabies Falls na řece Oranje, do parku Kgalagadi na hranicích Botswany a Namibie. V něm
kromě nádherné krajiny červených písečných dun můžeme spatřit
bohatou faunu - antilopy, pakoně, pštrosy, hyeny i lvy. Další zastávkou je město Kimberley, kde se stejně jako za diamantové horečky
před více než sto lety i dnes těží diamanty. V národním parku Golden Gate se zelené svahy hor pyšní žlutými útvary pískovcových
skal. Ve státě Kwazulu Natal leží bojiště u Krvavé řeky, Isandlwana
či Rorke Drift, na kterých se v 19. století bojovalo o svrchovanost
nad africkou půdou mezi Búry a Brity na straně jedné a domorodými Zuly na straně druhé. Cesta pak povede Dračími horami k Umtatě, v jejíž blízkosti se narodil Nelson Mandela, dále do slavného
„sloního“ národního parku Addo a podél okouzlujícího pobřeží
Garden Road až na mys Dobré naděje.
pondělí 16. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 3.

DAVID SAUDEK: WWW.UDALOSTI.COM
David Saudek je výrazným představitelem umělecké generace, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech. Studoval na
Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru sochařství prof.
Stanislava Kolíbala a v Ateliéru nových médií prof. Michaela Biblického. Jeho tvůrčí počátky byly spjaty s gestickou malbou. Následně se hlavním těžištěm jeho tvorby stala oblast nových médií
a filmu. V letech 2009 - 2010 navázal na své malířské východisko
a rozvinul svou práci na této platformě. Ve svých obrazech se snaží zachytit realitu tak, jak ji cítí, za použití technicistních prvků.
Využívá sedimentů kulturní historie lidstva ve spojitosti s novodobými symboly, logy, značkami, slogany, které někdy přetváří
a naplňuje novými obsahy.
David Saudek připravil pro výstavu v Galerii UFFO výběr prací z posledních dvou let. Zvolená díla z cyklů „Zmizelé záznamy“ a „My
VVVay“ prezentuje pod shrnujícím názvem WWW.UDALOSTI.COM.
V nových obrazech z roku 2012 klade větší důraz na aktuálnější
situace na mediální scéně, v kontrastu s předchozí tvorbou z let
2010 - 2011, která byla orientována nadčasověji.
Vernisáž se koná v úterý 17. 4. od 17:00 hodin.
18. 4. - 20. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY

SEDMIKRÁSKA
Divadelní scéna pro děti

Tradiční jarní koncert Krakonošky je obohacen o vystoupení dalších
trutnovských uměleckých těles. V první části koncertu zazní známé
a oblíbené melodie v podání Městské dechové hudby Krakonoška.
Ve druhé části se jeviště postupně zaplní dalšími účinkujícími. Se
svým krátkým vystoupením se představí K Band, smíšený pěvecký
sbor Chorea Corcontica, komorní smyčcový soubor Musica Antiqua
a několik sólistů. Závěr večera budou tvořit společně provedené
skladby, při kterých najednou vystoupí téměř 90 účinkujících.
pátek 13. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 3.

SYMFONICKÝ ORCHESTR
ROUDNICE NAD LABEM
Orchestr byl založen v roce 2000 mladými hudebníky z Roudnice nad Labem jako „Salonní orchestr Roudnice n. L.“. Soubor
koncertoval sice již dříve, ale působil pouze jako příležitostné
sdružení. V orchestru hrají amatéři, studenti konzervatoří, profesionálové a učitelé roudnické či litoměřické ZUŠ. Zakladatelem
a dirigentem orchestru je Ondřej Šedivý, který aranžuje a upravuje většinu repertoáru, jenž tvoří převážně melodie klasiků, vyšší
populár a operní či operetní árie. Orchestr vystupuje v různých
variantách obsazení, buď jako komorní, salonní, nebo jako velký
symfonický orchestr.
V programu zazní díla předních světových skladatelů (J. Brahms,
A. Dvořák, G. Verdi, J. Strauss a další). Diriguje: Ondřej Šedivý.
Sólisté: Jana Štěrbová - soprán, Libor Kasík - tenor, Jan Neužil
- fagot.
sobota 14. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 190 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 3.

LABUTÍ JEZERO TROCHU JINAK
Mezinárodní den tance
Klasický příběh na motivy známého baletu zkomponovaný
v mnoha tanečních stylech - contemporary dance, balet, rock and
roll, street dance (hip hop, house dance, dance hall, funky styles,
break dance, poppin´, lockin ...) - bude oslavou letošního MEZINÁRODNÍHO DNE TANCE. Pořadatelé: ZUŠ Trutnov a SCT Trutnov.
Účinkující taneční skupiny: žáci ZUŠ (ved. Blanka Matysková, Kateřina Talavašková, Jana Michaličková) * ReBeLs Team Trutnov
(ved. David Laušman) * Drak and roll Trutnov (ved. Karel Podlipný) * Defect de-ice (ved. Michaela a Lucie Lamačovy) * Uprockers * taneční soubor YOU CAN DANCE (ved. Blanka Matysková,
Kateřina Talavašková, Jana Michaličková) * taneční skupina BAC
(ved. Blanka Matysková)
Sólové role: Odeta - Michaela Zmátlíková/Karolína Matějů, Odýlie
- Miluše Jezdinská, Rudovous - Josef Vašata, Princ - Josef Kejzlar
Příběh vypráví o krásné dívce Odetě, která je čarodějem Rudovousem zakleta v labuť poté, co odmítla jeho náklonnost. Princ
v té době slaví svou plnoletost a po oslavě se vydá k blízkému
jezeru. Tam spatří zakletou Odetu a zamiluje se do ní. Přísahá jí
lásku a zve ji na zásnubní ples, kde ji chce požádat o ruku. Vše
sleduje zlý Rudovous, který Princi na plese podstrčí svou dceru
Odýlii. Ve chvíli, kdy oklamaný Princ Odýlii požádá o ruku, naplňuje se Rudovousova kletba a Odeta upadá v zapomnění. Princ
si však uvědomí, že byl podveden, a chystá se svou zradu vůči
Odetě napravit ...
neděle 29. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
17:00 hodin ** vstupné: děti a studenti 50 Kč, ostatní 90 Kč **
předprodej vstupenek od 26. 3.

7

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Představení pro děti od 2 do 4 let. Kdo by neznal tuto klasickou
pohádku, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka.
Není právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Na to vám odpoví loutkové představení Malého divadélka
Praha.
neděle 8. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:30 a 16:30 hodin ** vstupné 30 Kč (děti 2 - 4 roky), 50 Kč (ostatní) **
předprodej vstupenek od 5. 3.

NOČNÍ SKŘÍTEK

Představení pro děti od 4 let v podání sdružení MIM o.s. Jedinečná skládanka loutkového divadla, činohry, neverbálního divadla
a muzikálu. Pohádka pracuje s dětskou fantazií a zástupnou formou dětem ukazuje jejich povinnosti. Učí je, že v životě hrají mezilidské vztahy a dodržování určitého řádu důležitou roli. Představení se odehrává v kulisách malebné scény.
neděle 15. 4. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) ** předprodej
vstupenek od 12. 3.

ČARODĚJNICE
Poslední dubnový večer patří i letos oslavě všech čarodějnic, která
je i letos určena 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. Scházet nebude ani velká vatra, malý čarodějnický ohňostroj, příjemné posezení a bohaté občerstvení s možností
opéct si špekáčky. K poslechu i tanci zahraje country kapela. Předpokládaný konec akce ve 23:00 hodin. Akci pořádají SCT a Středisko volného času, Trutnov.
pondělí 30. 4. ** sraz před společenským centrem UFFO ve 20:00
hodin, odchod lampionového průvodu ve 20:15 hodin, program
u ZŠ R. Frimla cca od 20:45 hodin ** akce bez vstupného

Z NABÍDKY POŘADŮ SCT NA KVĚTEN 2012
2. 5.

VIVALDIANNO TOUR 2012
Koncert - mix žánrů, kultur, generací ...
Vstupné 490, 540, 580, 620 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 3.

3. 5.

KLADIVO NA ČARODĚJNICI
Rock balet v rámci předplatného Divadlo a hudba (Slezské
divadlo Opava)
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 3.

11. 5. CYRANO
Činoherní divadlo B (Divadelní spolek Kašpar)
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 4.
12. 5. STRAŠIDLÁCI
Výprava za neznámými či téměř vyhynulými strašidly
16. 5. CHVÍLE ZASTAVENÍ
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Vstupné 180 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 4.
17. 5. LAKOMEC
Činoherní divadlo A (Divadlo Petra Bezruče, Ostrava)
Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 4.
18. 5. IMPROLIGA
Zápas mužstev v improvizaci poprvé v Trutnově!
Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 4.
19. 5. OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZONY
Zábavné odpoledne pro malé i velké - hudba, hry pro děti,
občerstvení ...

D UBEN 2012
KINO VESMÍR

18. středa

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II.
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:
O statečné princezně, Cvrček a housličky, Jak Mach a Šebestová
udělali z malíře kolouška, Jak Mach a Šebestová poslali lístek paní
Kadrnožkové, Jak Mach a Šebestová potrestali paní Tláskalovou,
Jak Mach a Šebestová zavinili zmizení Lukáše Tůmy, Broučci
- a bylo jaro, Krtek a žabka.
Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 63 minut **
vstupné 25 Kč

19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle

ART film - pro náročnější diváky
ROZCHOD NADERA A SIMIN
Finské psychologické drama. Nader a Simin stojí před
osudovým rozhodnutím: zatímco žena chce opustit Írán
spolu s jejich dcerou, manžel nechce a nemůže, stará se totiž
o nemohoucího otce. Režie: Asghar Farhadi. Hrají: L. Hatami,
P. Moaadi, S. Hosseini, S. Bayat.
Mládeži přístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 75 Kč

TOHLE JE VÁLKA!
Americká akční romantická komedie. Dva špičkoví agenti
CIA jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby,
než se oba zblázní do jedné a téže slečny. Režie: McG. Hrají:
T. Hardy, Ch. Pine, R. Witherspoon, L. Vandervoort, T. Schweiger
a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 70 Kč

24. úterý

MACH A ŠEBESTOVÁ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:
O utrženém sluchátku, Policejní pes, Oběť pro kamaráda, Páni
tvorstva, Ukradené sluchátko, Vzorné chování, Kropáček má
angínu, Jak Mach a Šebestová hlídali děti.
Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 63 minut **
vstupné 25 Kč

ART film - pro náročnější diváky
KLUK NA KOLE
Belgicko-francouzský film. Příběh dvanáctiletého Cyrila,
kterého otec umístí do dětského domova. Na jednom ze svých
útěků za otcem se seznámí s kadeřnicí Samanthou, která se
rozhodne, že se o něj postará. Režie: Jean-Pierre a Luc Dardenne.
Hrají: T. Doret, C. De France, J. Renier, G. Catoul a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 75 Kč

25. středa

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III.
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:
O líném Honzovi, Cvrček a slepice, Jak Mach a Šebestová navštívili
cirkus, Jak Šebestovi přijeli za dcerou, Jak Mach a Šebestová splnili
sen paní Janderové, Jak se Jonatán stal hrdinou dne, Jak se Mach
a Šebestová vrátili z prázdnin, Krtek a vlaštovka.
Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 67 minut **
vstupné 25 Kč

26. čtvrtek
27. pátek
28. sobota
29. neděle

PROBUDÍM SE VČERA
Česká komedie. Film s originální zápletkou, v níž si věčně
svobodný profesor Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná
dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. A tak
cestuje zpět v čase a dostává příležitost napravit to, co kdysi
promeškal. Režie: Miloš Šmídmajer. Hrají: E. Josefíková, J. Mádl,
F. Blažek, M. Válková, V. Preiss, M. Táborský aj.
Mládeži přístupno ** 120 minut ** vstupné 80 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. neděle

3. úterý

4. středa

5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ
Americký akční film. Sherlock Holmes dostává mimořádně
inteligentního protivníka. Staví se proti němu zločinecký génius,
profesor Moriarty. Nejenže se Holmesovi rovná v chytrosti, ale
jeho výhodou je i naprostý nedostatek svědomí. Režie: Guy
Ritchie. Hrají: E. Marsan, R. Downey jr., J. Law, J. Harris, I. Adler,
R. McAdams a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 129 minut ** vstupné 75 Kč

KONTRABAND
Americký thriller. Charlie je bývalý zločinec, který se už vzdal
trestné činnosti a věnuje se rodině. Poté, co se jeho bratr
dostane do problémů, musí si znovu osvěžit své pašerácké
umění. Režie: Baltasar Kormákur. Hrají: M. Wahlberg,
K. Beckinsale, L. Haas, G. Ribisi.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 70 Kč

10. úterý

ART film - pro náročnější diváky
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
Česko-slovinské drama. Intimní aktuální příběh syrově
a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž
nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Režie: Olmo Omerzu.
Hrají: M. Pechlát, J. Černý, N. Řehořová, V. Machuta, J. Vaši.
Mládeži nepřístupno ** 65 minut ** vstupné 70 Kč

11. středa

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH I.
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte:
Budulínek Mandelinka, Cvrček a stroj, Jak Mach a Šebestová jeli
na prázdniny, Jak Jonatán chytil blechu, Jak Mach a Šebestová
udělali z dědečka Tarzana, Jak Mach a Šebestová prožili deštivé
odpoledne, Dorotka a hvězda, Krtek a rybka.
Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 63 minut **
vstupné 25 Kč

12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle

SIGNÁL
Česká komedie. Poklidnou idylu rázovité vesničky nečekaně
rozčeří sympatičtí mladíci. Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší
místo pro instalaci mobilního vysílače. Režie: Tomáš Řehořek.
Hrají: V. Dyk, K. Hádek, B. Polívka, K. Roden, K. Winterová,
J. Menzel a další.
Mládeži přístupno ** 118 minut ** vstupné 70 Kč

17. úterý

ART film - pro náročnější diváky
STUD
Britské drama. Mrazivá analýza vyprázdněnosti současné
produktivní generace, ve které se neschopnost lásky a citu mění
v závislost na opakujících se sexuálních aktivitách. Režie: Steve
McQueen. Hrají: M. Fassbender, C. Mulliganová, J. B. Dale
a další.
Do 18 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 60 Kč
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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)

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

