
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2012
středa 2. 5. VIVALDIANNO TOUR 2012

Koncert 
Pořadatel: SCT a DETO production s.r.o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

čtvrtek 3. 5. KLADIVO NA ČARODĚJNICI 
Rock balet v rámci předplatného Divadlo a hudba 
(Slezské divadlo Opava)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

pátek 11. 5. TERORISMUS - OD HISTORIE PO SOUČASNOST
Přednášející: doc. Jan Klíma, proděkan Filosofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové
Pořadatel: Občanské sdružení Zelený Trutnov
Fara Československé církve husitské (Úpická 146) ** 
18:00 hodin ** vstupné dobrovolné

pátek 11. 5. CYRANO 
Činoherní divadlo B (Divadelní spolek Kašpar) 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

sobota 12. 5. STRAŠIDLÁCI 
Výprava za neznámými či téměř vyhynulými strašidly
Pořadatel: SCT
průběžný start v Městském parku od 13:00 do 15:00 hodin

pondělí 14. 5.ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - HSM ** 9:00 - 11:00 hodin

středa 16. 5. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 11:00 hodin

středa 16. 5. LÁSKY ČESKÝCH SPISOVATELŮ
Akce pro čtenáře nad 80 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

středa 16. 5. CHVÍLE ZASTAVENÍ
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Účinkují: Jitka Hosprová - viola, Markéta Mátlová - sop-
rán, Ensemble Martinů - klavírní kvarteto
Pořadatel: město Trutnov, SCT, České doteky hudby Em-
Art, o.p.s. 
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

středa 16. 5.
čtvrtek 17. 5.

HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI
Pořad Jaroslava Uhlíře pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 9:00 a 10:30 hodin

čtvrtek 17. 5. LAKOMEC
Činoherní divadlo A (Divadlo Petra Bezruče, Ostrava) 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

pátek 18. 5. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, SCT, 
město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin

pátek 18. 5. IMPROLIGA
Zápas mužstev v improvizaci poprvé v Trutnově!
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

sobota 19. 5. FOTODEN V UFFU
Příležitost pro fotografy využít interiér společenského 
centra UFFO pro vlastní volnou tvorbu. Bližší informace 
na www.uffo.cz a v Inforecepci UFFO.
Pořadatel: SCT

sobota 19. 5. OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZONY
Zábavné odpoledne pro malé i velké
Pořadatel: SCT, Klub vojenské historie Trutnov a město 
Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 15:00 hodin 

pondělí 21. 5.DVANÁCT DNÍ ANEB OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Představení pro SŠ a 8. - 9. tř. ZŠ 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 22. 5. CHOREA CORCONTICA: JARNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor zve na tradiční koncert, spolu-
účinkuje žesťový kvintet žáků ZUŠ A. M. BUXTON, Úpice
Pořadatel: Chorea Corcontica 
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

čtvrtek 24. 5. ITÁLIE ANEB RENESANCE POD LUPOU
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

31. 5. - 3. 6. CIRK-UFF
2. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas  
Partner: Cirqueon - Centrum pro nový cirkus
Více informací na www.cirkuff.cz

 VÝSTAVY

do 20. 5. DAVID SAUDEK: WWW.UDALOSTI.COM
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO 

do 26. 5. JITKA A KVĚTA VÁLOVY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

1. 5. - 30. 6. BOHUMIL HLÁVKA: SVĚT MOTORŮ
Výstava fotografií nejen z prostředí automobilových 
závodů
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

3. 5. - 30. 6. KOLUMBIE A VENEZUELA
Výstava fotografií Anny Novákové  
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu

10. 5. - 22. 6. MILOŠ ŠÁLEK: ŽIVOT NA OSTROVECH HELGOLAND A DUNE
Vernisáž 9. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

21. 5. - 10. 6. JINÝ POHLED
Workshop scénografie KALD DAMU pod vedením  
Kristýny Täubelové 
Vernisáž 26. 5. od 16:00 hodin
Galerie UFFO 
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 KURZY
pátek 11. 5. TĚLO V HARMONII POHYBŮ A ZVUKŮ

Tanečně-pohybový seminář 
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
taneční sál ZUŠ Trutnov ** 17:30 - 20:30 (21:00) hodin 

sobota 26. 5. RODINA V HARMONII POHYBŮ A ZVUKŮ
Tanečně-pohybový seminář 
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
taneční sál ZUŠ Trutnov ** 9:00 - 12:00 hodin 

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

čtvrtek 3. 5. RNDr. PETR RYBÁŘ: 
SEMINÁŘ JAK PSÁT PRO NOVINY A ČASOPISY
Zkoušeli jste médiím nabídnout ke zveřejnění článek, 
ale bez úspěchu? 
16:00 hodin ** vstupné 50 Kč, vhodné i pro studenty, 
kteří mají snížené vstupné 15 Kč

5. - 6. 5. KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Dvoudenní kurz naučí, jak více využívat pravou mozko-
vou hemisféru, rozvíjí kreativitu a osobní schopnosti. 
Nakreslíte si portrét na formát A4. Přineste foto o roz-
měru 21 x 29,5 cm (nejlépe hlava přes celý formát).
9:00 hodin ** kurzovné 1950 Kč (v ceně jsou pomůcky 
a občerstvení)

sobota 12. 5. PANENKY A FIGURKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Lektorka: Jarka ze Soběslavi. Tradiční technika, kterou 
zvládnou i děti. 
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč

středa 16. 5. KERAMIKA PRO DĚTI
Tvorba je přizpůsobena všem věkovým kategoriím dětí, 
od nejmenších po dvanáctileté. Možnost tvořit i s rodiči.
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč

středa 16. 5. KERAMICKÉ LAMPY
Výroba keramické lampy - elektrické, stolní, na svíčku 
na terasu aj. Kurz je možné využít i na volnou keramic-
kou tvorbu.
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

19. - 20. 5. VITRÁŽE TIFFANY, VITRÁŽOVÉ TECHNIKY A MOZAIKA
Vitráže jsou kousky barevného skla spojené olovem 
nebo cínem. U Tiffany techniky se používá cín. Naučíte se 
řezat tvary ze skleněných desek podle šablon, brousit na 
brusce, spojovat sklo cínem, patinovat. Vyrobíte šperky, 
vitrážová zrcadla, závěsy do oken, dekorační výplně.
kurzovné 1600 Kč, možnost zúčastnit se jeden den za 
850 Kč - rezervace předem nutná

neděle 27. 5. PERLY VINUTÉ NAD KAHANEM
Kurz se zkušenými lektory z rodinné firmy zabývající 
se sklářstvím několik generací (www.glassunicum.cz). 
Zkompletujete si vlastní šperk.
9:30 hodin ** kurzovné 800 Kč

 PŘIPRAVUJE SE NA ČERVEN
pátek 1. 6. NOC KOSTELŮ V TRUTNOVĚ

Ti, kdo navštíví během večera všechny tři kostely, dosta-
nou potvrzení do Pasu poutníka a mohou získat malou 
upomínku na tento večer.
Kostel Narození Panny Marie
16:00 - Děti slaví svůj svátek (dětská farní kapela, malé 

divadlo, netradiční prohlídka kostela)
18:00 - mše svatá
19:00 - Vítejte v našem kostele I. (komentovaná pro-

hlídka kostela, koncert duchovní hudby - Zpěvy 
z Taizé)

21:30 - Vítejte v našem kostele II. (komentovaná pro-
hlídka kostela, adorace)

23:00 - Noční Trutnov z věže kostela
23:30 - Půlnoční troubení
23:55 - Společná modlitba na závěr, požehnání účastní-

kům, farnosti a městu

Doprovodný program - fara ve Školní ulici
20:00 - 23:00 pohoštění, výstavy, prezentace „Ze života 

farnosti“
Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí
16:00 - mše svatá
17:00 - Koncert duchovní hudby: Hudba českých a fran-

couzských chrámů 19. století
18:00 - Prohlídka kostela
19:00 - Společná modlitba
20:00 - Závěr programu
Kostel sv. Václava v Horním Starém Městě
17:30 - mše svatá
18:30 - Koncert duchovní hudby: Duchovní barokní 

hudba 17. a 18. století se starozákonními texty
20:00 - Prohlídka kostela
21:00 - Společná modlitba
22:00 - Závěr programu
Pořadatel: Římskokatolické farnosti v Trutnově

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

JITKA A KVĚTA VÁLOVY

Od 25. 4. probíhá v městské galerii další výjimečná výstava. 
Trutnovská veřejnost při ní má jedinečnou příležitost setkat se 
s tvorbou sester Jitky a Květy 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 rod-
ném 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 svobo-
domyslných postojů, proto se mohlo jejich dílo dočkat uznání 
v Čechách až po roce 1989. Jejich syrové a ryzí výpovědi o člo-
věku je spojují s novou figurací, ve skutečnosti však nepatřily 
k žádným výtvarným proudům a jejich práce charakterizuje 
především neobyčejně niterné uchopení člověka a jeho údělu. 
Výstava, jejíž exponáty byly zapůjčeny ze sedmi galerijních in-
stitucí a z pozůstalosti sester Válových, potrvá do 26. 5.

MILOŠ ŠÁLEK: 
ŽIVOT NA OSTROVECH HELGOLAND A DUNE

Miloš Šálek v současnosti patří k nejaktivnějším trutnovským 
fotografům. S fotoaparátem ho můžeme vídat takřka den-
ně, když pořizuje nejrůznější dokumentární záběry pro místní 
média. Kromě toho se z něj v posledních letech stává nadšený 
a neúnavný fotograf - cestovatel. Tentokrát vystaví ve výstav-
ních prostorách městského úřadu své snímky zachycující ne-
dotčenou přírodu na dvou nepatrných ostrovech v Severním 
moři. Dune je ostrůvkem, na němž se mu podařilo dokonce 
pořídit i překrásné fotografie tuleňů. Vernisáž proběhne ve 
středu 9. 5. v 17 hodin. Výstava potrvá do 22. 6.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

ITÁLIE ANEB RENESANCE POD LUPOU
čtvrtek 24. 5. od 16 hodin

Při našem květnovém pomyslném cestování Evropou navštíví-
me renesanční Itálii. Tento stát svým tvarem připomíná botu 
kozačku. Je to kraj oliv, špaget, slunce a výborné zmrzliny, ale 
i Marca Pola, benátského karnevalu, významných vojevůdců, 
papežů, mafie i nádherných měst - především Říma, do které-
ho vedou všechny cesty moudrých starých Římanů.
Doba renesance patří k vrcholům italských dějin, proto se na 
toto období s dětmi zaměříme. V našem povídání ožije Leonar-
do da Vinci, Michelangelo Buonarroti - nejen jejich výtvory, ale 
i životy jsou velmi zajímavé. Vzpomeneme i další umělce, pa-
novníky a stavitele. Nezapomeneme ani na výbornou italskou 
kuchyni a rovněž něco typicky italského ochutnáme.
Těšíme se na zájemce z řad dětí mladšího školního věku.

ROSTU S KNIHOU

I tento měsíc bude ve středu 16. 5. od 8 do 11 hodin oddělení 
pro děti 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 14. 5. od 9 do 11 hodin i v po-
bočce knihovny v Horním Starém Městě.

LÁSKY ČESKÝCH SPISOVATELŮ
středa 16. 5. od 9 hodin

O českých spisovatelích víme, kdy se narodili, co psali, kdy 
umřeli. Známe jejich jména, názvy jejich knih. Ale už nevíme, 
jací to byli lidé - zda veselí, zádumčiví, chudí nebo bohatí, více 
či méně úspěšní. Byli šťastní? Všichni byli zamilovaní, někteří 
jednou, někteří vícekrát, šťastně i nešťastně … Lásku či lásky 
prožívali, o lásce psali.
Při našem pravidelném setkání s nejstaršími návštěvníky 
knihovny nahlédneme do milostného života Boženy Němcové, 
Karla Hynka Máchy, Aloise Jiráska, Karla Jaromíra Erbena, Ja-
roslava Vrchlického a Jana Nerudy.
Dopoledne jistě zpříjemní i písně o lásce s doprovodem kytary. 
Akce je určena pro čtenáře nad 80 let.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
POBOČKY V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

Z důvodu dlouhodobé nemoci bude provoz pobočky do odvo-
lání omezen. Dojde ke zkrácení výpůjční doby ve středu a čtvr-
tek - odpoledne pouze do 15 hodin.
PO    12 - 17:30 hodin
ÚT 9 - 11 hodin 12 - 17:30 hodin
ST   12 - 15 hodin
ČT 9 - 11 hodin 12 - 15 hodin
PÁ   12 - 17:30 hodin
Děkujeme za pochopení.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

TĚLO V HARMONII POHYBŮ A ZVUKŮ
pátek 11. 5. 17:30 - 20:30 (21:00) hodin
taneční sál ZUŠ Trutnov (ve Školní ulici)

Cena: 300 Kč (včetně půjčovného za hudební etnické nástroje)

Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov pořádá ta-
nečně-pohybový seminář s celostní muzikoterapií. Cílem sebezku-
šenostního a vzdělávacího semináře je vyladění těla a mysli v jeden 
harmonický celek s využitím principů expresivních terapií, tanečně-
pohybové terapie a celostní muzikoterapie.
Program: Práce s tělem a pohybem v prostoru, pohyb jako pro-
středek komunikace a vyjadřování, intuitivní tanec (djembé, kon-
covka, fujara, brumle, ústní harfa, didgeridoo a šamanský buben), 
bubnování v kruhu na buben djembé, muzikoterapeutický orches-
tr, relaxace s tibetskými mísami a reflexe.
Seminář je určen pro dospělé z řad laické i odborné veřejnosti. Vol-
te pohodlné, volné oblečení, pokud možno z přírodních materiálů, 
nevhodná je černá barva, s sebou polštářek a deku na relaxaci.
Seminář vedou Lenka Jančíková a Jan Bouška (akreditovaní terapeuti 
v oboru celostní muzikoterapie - metody PaedDr. Lubomíra Holzera).
Lenka Jančíková (1971) studovala v Brně na Filosofické fakul-
tě MU, byla členkou tanečního souboru divadla Mimi Fortunae 
v Brně, prošla různými tanečními dílnami současného tance u nás 
i v zahraničí, pracovala jako překladatelka a tlumočnice z FJ. V roce 
2011 získala osvědčení akreditovaného celostního muzikoterapeu-
ta na FFUP v Olomouci, v témže roce prošla výcvikem tanečně-po-
hybové terapie a dramaterapie se základy psychoterapie. Věnuje 
se rodinné celostní muzikoterapii, pracuje s dětmi v MŠ Horská, MŠ 
speciální Na Struze a ve stacionáři Sedmikráska v Trutnově.
Jan Bouška (1963) vystudoval ČVUT v Praze. V roce 2011 získal 
osvědčení akreditovaného celostního muzikoterapeuta na FFUP 
v Olomouci, v témže roce prošel výcvikem tanečně-pohybové te-
rapie a dramaterapie se základy psychoterapie. Věnuje se rodinné 
celostní muzikoterapii, pracuje s dětmi v MŠ Horská.
Zájemci se mohou přihlásit do 9. 5. u Blanky Matyskové:  
matyskovab@seznam.cz. Počet uchazečů je omezen - max. 20.

RODINA V HARMONII POHYBŮ A ZVUKŮ
sobota 26. 5. 9:00 - 12:00 hodin

taneční sál ZUŠ Trutnov (ve Školní ulici)
Cena: dospělí 200 Kč, děti zdarma  

(půjčovné za buben djembé 40 Kč/1 ks)

Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov pořádá 
tanečně-pohybový seminář s rodinnou muzikoterapií. Cílem pro-
žitkového semináře je sladění rodiny v jeden harmonický celek 
s využitím principů expresivních terapií, tanečně-pohybové terapie 
a celostní muzikoterapie.
Program: Seznámení s principy expresivních terapií (pohádkový 
svět v nás), kruhová skupinová dynamika v pohybu a rytmu za 
doprovodu zpěvu a hry na etnické nástroje (djembé, koncovka, 
fujara, brumle, ústní harfa, didgeridoo a šamanský buben), bub-
nování v kruhu na buben djembé (muzikoterapeutická pohádka), 
muzikoterapeutický orchestr, relaxace s tibetskými miskami a zá-
věrečná reflexe.
Volte pohodlné, volné oblečení, pokud možno z přírodních materi-
álů, nevhodná je černá barva, s sebou polštářek a deku na relaxaci.
Seminář vedou Lenka Jančíková a Jan Bouška (akreditovaní terapeuti 
v oboru celostní muzikoterapie - metody PaedDr. Lubomíra Holzera).
Zájemci se mohou přihlásit do 23. 5. u Blanky Matyskové:  
matyskovab@seznam.cz. Počet uchazečů je omezen - max. 25. Na 
přihlášku napište věk dětí.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 

Divadelní sezona 2011/12 se chýlí ke konci a již je připravena 
sezona 2012/13. Nabídne opět čtyři skupiny divadelního před-
platného. Skupina Divadelní delikatesy bude zahrnovat šest 
představení, ostatní tři skupiny - Divadlo a hudba a dvě skupi-
ny Činoherní divadlo - nabídnou po osmi představeních. Prodej 
předplatného bude zajišťovat Inforecepce UFFO, a to
pro stávající předplatitele sezony 2011/12 v těchto termínech:
5. - 8. 6. 2012 obě skupiny Činoherního divadla, 
12. - 15. 6. 2012 skupina Divadelní delikatesy a Divadlo a hudba.
Předplatitelé si po předložení abonentek platných pro stávající 
sezonu (prosíme, nezapomeňte si je tedy vzít s sebou!) mohou 
v uvedených termínech koupit maximálně stejný počet abonen-
tek ve stejné skupině, jakou měli ve stávající sezoně. 
V případě Činoherního divadla mají předplatitelé možnost se 
rozhodnout, zda si vyberou skupinu A či B. Ve skupině A bude 
pro stávající předplatitele k dispozici maximálně 220 míst a stejný 
počet i ve skupině B.
Pozor - pro nadcházející sezonu však nezaručujeme u žádné 
předplatitelské skupiny stejná místa v hledišti jako ve stávající 
sezoně!   
Pro další zájemce o předplatné - nové předplatitele bude prodej 
předplatného zahájen 18. 6. 2012 ve všech skupinách předplatného.
Všechny potřebné informace o inscenacích, hereckém obsazení, 
termínech a také o prodeji předplatného včetně cen naleznete již 
v květnu na www.uffo.cz a v nabídkovém bulletinu předplatné-
ho, který bude k dispozici rovněž od května v Inforecepci UFFO.

V současné divadelní sezoně ještě uvidíte:

KLADIVO NA ČARODĚJNICI

Divadlo a hudba. Máte jedinečnou možnost zhlédnout rockový 
balet Kladivo na čarodějnici. Jedná se o autorský projekt vedou-
cího baletu Slezského divadla Opava pana Martina Tomsy, který 
se na této inscenaci podílí nejen jako tanečník. Je zároveň také 
autorem libreta, režisérem a choreografem tohoto jedinečného 
představení.
Švéd Yngwie Malmsteen je světoznámým kytaristou, skladate-
lem a textařem. Právě jeho hudba bude podkreslovat tragický 
příběh, který se odehrává v diecézi Würzburg v Německu v roce 
1628. Věčné téma lásky, nenávisti a intrik je zasazeno do doby, 
kdy v této oblasti vrcholí tzv. „hon na čarodějnice“.
Láska krásné Mathildy a kněze Fredericka vzbudí nevoli nejen 
u Mathildina otce, který ji vykáže z domu, ale vzbudí i nenávist 
Frederickovy sestry Gertrudy. Ta touží po ovládnutí místní katolic-
ké církve pomocí Fredericka, ve kterém vidí budoucího vysokého 
církevního hodnostáře. Skutečnost, že by se její bratr mohl vzdát 
kněžského úřadu, je pro ni neúnosná, a tak rozpoutá krutý boj 
proti Mathildě. Lstí se jí podaří omámit svého bratra a svou sokyni 
obviní z čarodějnictví. Mathilda je zatčena, mučena a odsouzena 
k smrti. Kořenářka Ebergarda pochopí tragičnost situace a chce 
tento hon na čarodějnici, který rozpoutala Gertruda, zastavit. Po-
spíchá do lesa pro bylinu, která uzdraví Fredericka. Frederick však 
přichází pozdě. Jeho láska Mathilda krutě umírá v plamenech. 
Uvádí Slezské divadlo Opava - hrají a tančí: Nikola Němcová, To-
máš Hoš, Adéla Kvochová/Monika Globa, Martin Tomsa, Petra 
Španělová, Valerij Globa, Vlastimil Smolík, Zuzana Voglová, Zde-
něk Kapl, Tibor Müller, Dana Macková a další.
čtvrtek 3. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na 
abonentky, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** předprodej vstu-
penek od 26. 3.

CYRANO

Činoherní divadlo B. „Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií ... Jak 
známo, velký nos velkého ducha značí ...“ Příběh plný hrdosti 
a lásky, příběh, který rozhodně nezestárnul. 
Klasická romantická hra Edmonda Rostanda, kterou Divadelní 
spolek Kašpar představuje jako tragickou komedii o člověku, je-
hož nezávislost je tvrdě vykoupena bolestí a smutkem. 
Martin Hofmann (Cyrano) „... je v projevu civilní, podle situací 
jednou neomaleně útočný, jindy až romanticky zranitelný. Vždy 
ale sebeironický.“ (Jiří P. Kříž - Právo) 
Tato inscenace „... ukazuje, že osm lidí na jevišti naprosto stačí, 
aby dokázalo vytvořit na scéně velkolepý romantický příběh tak, 
že se divák necítí o nic ochuzen. Naopak - komornost prostředí, 
blízkost jeviště a hlediště a detailně propracované výkony herců 
- to vše se dokáže dotknout divákovy duše až překvapivě drsně 
a zároveň něžně.“ (Jana Soprová - Scena.cz)
V režii Jakuba Špalka hrají: Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Jan 
Jankovský, Marko Igonda, Filip Rajmont/Michal Kern/Tomáš Karger, 
Lukáš Jůza, František Kreuzmann/Pavel Langer, Zuzana Onufráková.
pátek 11. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** předprodej 
vstupenek od 10. 4. 

LAKOMEC

Činoherní divadlo A. Neuvěřitelné zápletky i nedorozumění 
v klasické Moliérově komedii, která patří k tomu nejlepšímu ve 
světové dramatice. Nebezpečně aktuální komedie, kde o peníze 
jde až v první řadě.
Hlavní hrdina Harpagon, nerudný starý dědek, je lichvář a neci-
telný lakomec. Pro peníze by udělal téměř cokoliv … Vidině ma-
jetku obětuje svoji rodinu. Ztráta bohatství pro něj představuje 
ztrátu smyslu života i zdravého rozumu. Teprve zmizení dukátů, 
jeho největší „lásky“, nastartuje obrat k lepšímu …
„Když má někdo úspěch, jsem dotčený.
Když má někdo nápad, přemýšlím, jak ho ukrást.
Když někdo dostane větší porci než já, vrtá mi to hlavou.
Když někdo parkuje na mém místě před domem, nemám ho rád.
...jsem sebestředný, lačný a roztomile chamtivý, proto se, myslím, 
hodím k režii výše uvedeného kousku.“ (Zdeněk Dušek)
V režii Zdeňka Duška hrají herci Divadla Petra Bezruče Ostrava: 
Norbert Lichý, Tomáš Dastlík, Sylvie Krupanská, Lukáš Melník, 
Tereza Vilišová, Kateřina Krejčí, Michal Weber, Jan Vápeník, Jan 
Vlas, Přemysl Bureš, Jiří Volkmer j.h.
čtvrtek 17. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek 
od 16. 4. 

P.R.S.A.

Činoherní divadlo A. V nabídce předplatitelské skupiny Či-
noherní divadlo A byla na leden 2012 plánována inscenace 
MÍNUS DVA s Bolkem Polívkou a Milanem Lasicou v hlavních 
rolích. Představení se bohužel nemohlo uskutečnit a přes veš-
kerou snahu se nepodařilo najít až do června 2012 náhradní 
termín, ve kterém by byl k dispozici sál Uffa a zároveň měli 
volný termín také oba protagonisté. Z tohoto důvodu jsme 
tento titul přesunuli do nové předplatitelské nabídky pro příští 
sezonu a budeme doufat, že podzim 2012 bude pro realizaci 
tohoto představení termínově příznivější.
V této sezoně vám jako náhradní představení nabízíme tragiko-
medii P.R.S.A. Pět žen, tři generace, jedna rodina, stejný osud!

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
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„Když jedna z nás řekne, že má celulitídu, tak chce, aby ta dru-
há řekla: Já ji mám taky. Každá se chceme ztotožňovat. Každá 
chceme někam patřit.“
Životy žen jsou plné paradoxů. Statisticky žijí ženy déle, ale 
biologicky a společensky je jejich čas limitován, a to zejména 
mateřstvím. Vztahy mezi ženami bývají na jednu stranu mno-
hem vyhrocenější, na druhou stranu jsou ženy schopny se v kri-
zi spojit i s největším nepřítelem.
V tomto příběhu žádná z pětice různých žen nezná svého otce. 
A na otce svých dětí se snaží co nejrychleji zapomenout. Z dce-
ry se stává matka, z matky babička, z babičky prababička. Otáz-
ky, které si někdo nepoloží za celý život, si naše hrdinky musejí 
klást denně: Je otec pro výchovu důležitý? Je rodina bez otce 
kompletní? Existuje život po životě? Je můj současný partner 
současně mým partnerem posledním? Je hypotéka na 2+kk 
v příměstské novostavbě skutečným štěstím?
Komediální představení o tragice ženského osudu děděného 
po mnoho let napříč několika generacemi uvádí Strašnické di-
vadlo, Praha. V režii Vojtěcha Štěpánka hrají: Eva Režnarová, 
Eva Lecchiová, Kristýna Leichtová, Iva Pazderková, Ivana Woj-
tylová, Jan Zadražil/Jaromír Nosek/Petr Jeništa.
neděle 17. 6. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A - 
vstup na abonentky, ostatní - vstupné 290 Kč ** předprodej 
vstupenek od 14. 5.  

DAVID SAUDEK: WWW.UDALOSTI.COM

David Saudek je výrazným představitelem umělecké genera-
ce, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech. Pro výsta-
vu v Galerii UFFO připravil výběr prací z posledních dvou let. 
Zvolená díla z cyklů „Zmizelé záznamy“ a „My VVVay“ pre-
zentuje pod shrnujícím názvem WWW.UDALOSTI.COM. V no-
vých obrazech z roku 2012 klade větší důraz na aktuálnější si-
tuace na mediální scéně, v kontrastu s předchozí tvorbou z let 
2010 - 2011, která byla orientována nadčasověji. 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
do 20. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

JINÝ POHLED

Workshop scénografie KALD DAMU pod vedením Kristýny Täu-
belové. Výstupy workshopu budou prezentovány formou in-
stalací a performancí studentů, vernisáž 26. 5. od 16:00 hodin.
Tento workshop bude součástí festivalu CIRK-UFF a jeho cílem 
bude propojení umění a divadla. Projekt se uskutečňuje za fi-
nanční podpory Ministerstva kultury. 
Kristýna Täubelová je absolventkou KALD DAMU oboru scé-
nografie, který zakončila magisterskou zkouškou v roce 2002, 
v roce 2010 získala na téže fakultě i doktorský titul. Zabývá 
se scénografickou tvorbou např. pro dětské divadlo Minor, ta-
neční skupinu VerTe Dance, BocaLocaLab a vytváří i vlastní au-
torské projekty pohybující se na hranici divadla, performance 
a výtvarného umění. Získala cenu Alfréda Radoka 2007 za scé-
nografii v inscenaci Z knihy džunglí (Minor Praha). Tato insce-
nace byla oceněna i 1. cenou za scénografii Mateřinka v roce 
2007 a hlavní cenou na prestižním Mezinárodním festivalu 
loutkářského umění (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkar-
skiej) v roce 2010.
21. 5. - 10. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

IMPROLIGA

IMPROLIGA - tedy IMPROVIZAČNÍ LIGA. Improliga je malinko o spor-
tu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utkávají v im-
provizacích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale 
společně vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost ze hry, moci si kdy-
koliv zahrát - zaimprovizovat s různými týmy z různých měst. Hráči 
hrají spolu, ne proti sobě. Jde o hru, chuť improvizovat, naslouchat 
kolegům z vlastního i opačného týmu a společně si zahrát … A taky 
pobavit diváky.
V Trutnově se takovýto turnaj poprvé uskuteční v pátek 18. 5. Utkají 
se v něm dva čtyřčlenné týmy: BIZONI (Bydžovští Improvizátoři Z Opa-
tovic Nadržení na Improvizaci) a VÝSTŘEL (z Prahy). Společně se bu-
dou snažit vytvářet kvalitní a hlavně zábavné scénky, které budou 
motivovány diváckými tématy. Scénky budou rozděleny do kategorií, 
např. reklamace, zvuky, živé rekvizity a jiné. Na regulérnost a pravi-
dla, kategorii a správnou koncepci zápasu bude dohlížet všemocný 
rozhodčí se svými dvěma píšťalkami. Proč dvěma? Na to se přijďte 
podívat do Uffa. Zkuste si připravit také pár témat, která byste chtěli 
na jevišti vidět. Věříme, že se budete skvěle bavit. Členové obou týmů 
se už na vás těší a vzkazují: IMPRU ZDAR!
pátek 18. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** 
vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 4.

CHVÍLE ZASTAVENÍ

Koncert v rámci Dvořákova festivalu pořádá město Trutnov,  
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas,  

České doteky hudby Em-Art, o.p.s.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL je hudební festival s obrovskou tradicí a jeho 
počátky spadají do 50. let 20. století. Doprovodnou akcí festivalu 
je DVOŘÁKŮV CESTOVNÍ PAS S KUPÓNY na zvýhodněné vstupy do 
řady zajímavých turistických míst či atrakcí regionu s platností po 
celé léto. Ten obdrží před koncertem návštěvníci ke každé vstupen-
ce spolu s katalogem obsahujícím program festivalu a tištěným prů-
vodcem jednotlivými festivalovými městy. Více informací o festivalu 
najdete na www.ceskedotekyhudby.cz. Tam získáte podrobnosti 
o možnosti zakoupení PERMANENTKY NA VŠECHNY FESTIVALOVÉ 
KONCERTY za 360 Kč.  

V trutnovské Koncertní síni B. Martinů vystoupí: Jitka Hosprová - viola, 
Markéta Mátlová - soprán, Ensemble Martinů - klavírní kvarteto.
JITKA HOSPROVÁ v roce 1993 získala 1. cenu v mezinárodní violové 
soutěži „O cenu Beethovenova Hradce“ v Hradci nad Moravicí v ka-
tegorii do 18 let. V roce 1998 působila v Bennewitzovu kvartetu. Sou-
bor se též zúčastnil mistrovských kursů v Reichenau, rok poté získal 
2. cenu na mezinárodní soutěži „O cenu Beethovenova Hradce“. Jitka 
Hosprová se zde zúčastnila i soutěže v oboru sólová viola, kategorie 
do 30 let, ze které si odnesla 2. cenu. V současné době spolupracuje 
s významnými hudebními osobnostmi doma i v zahraničí. Hraje na 
mistrovský nástroj od Gaspara Strnada z roku 1792.
MARKÉTA MÁTLOVÁ je sopranistka, která i přes své mládí oslovila 
posluchače na téměř všech kontinentech světa. Vystudovala Hudeb-
ní akademii v Praze, nyní si doplňuje své vzdělání na Hochschule 
für Musik und Tanz v Kolíně nad Rýnem. Každoročně je zvána na 
koncertní a operní pódia jak v České republice, tak především v za-
hraničí. Vyhrála mnoho mezinárodních soutěží.
ENSEMBLE MARTINŮ (Miroslav Matějka - flétna, Radka Preislerová 
- housle, Simona Hečová - violoncello, Štěpán Kos - klavír) je pražské 
klavírní kvarteto. Jako první český komorní soubor vystoupil v říjnu 
2005 v Číně v Zakázaném městě na Beijing International festivalu. 
Od počátku existence v jeho repertoáru dominovala, kromě vel-
kých mistrů hudby 18. - 20. století, hudba českých soudobých auto-
rů a díla velikána české hudby Bohuslava Martinů. Svým projevem 
a zvukovostí je Ensemble Martinů jedním z nejvýraznějších souboro-
vých uskupení v České republice. 
středa 16. 5. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 180 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 4.
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TRUTNOV JIŽ PODRUHÉ ROZZÁŘÍ 
FESTIVAL CIRK-UFF

Poslední květnový čtvrtek zahájí v dopoledních hodinách bel-
gičtí žongléři druhý ročník Mezinárodního festivalu nového 
cirkusu Cirk-UFF 2012. Letošní festival představí během čtyř 
dnů v trutnovských ulicích a v centru Uffo čtyři zahraniční sou-
bory z Itálie, Švédska, Francie a Belgie a více jak desítku čes-
kých uskupení. Hlavními hvězdami festivalu budou česká La 
Putyka, francouzští IETO a belgičtí EA EO.
Loňský první ročník trutnovského festivalu Cirk-UFF seznámil 
během tří dnů návštěvníky s žánrem, jenž byl většině přítom-
ných do té doby znám jen okrajově či vůbec. Od svého zrození 
ve Francii se za přibližně čtyřicet let rozrostl nový cirkus téměř 
do celé Evropy. Festival Cirk-UFF chce českým divákům každo-
ročně nabídnout z této oblasti to nejlepší. Oproti loňsku přibu-
de letos několik novinek - představení se nebudou odehrávat 
jen v Uffu a v ulicích Trutnova, ale i v šapitó umístěném na par-
kovišti před Uffem, festival bude o jeden den delší a stane se 
rovněž místem, kde budou čeští umělci prezentovat své nové 
projekty českým a především zahraničním pořadatelům. 
„Hvězdou loňského festivalu byl skvělý francouzský soubor Ako-
reacro, který sklidil dlouhý aplaus ve stoje po obou vystoupe-
ních. Na letošní festival máme připravené tři hlavní hvězdy, jsou 
to trutnovskými diváky oblíbená pražská La Putyka, dále čtve-
řice belgických žonglérů EA EO a akrobatická dvojice z Francie 
IETO,“ vyjmenovává ředitel Uffa Libor Kasík a pokračuje: „Z čes-
kých formací jsme opětovně pozvali Long Vehicle Circus nebo 
žonglérskou dvojici Bratři v tricku, zahraniční umělce jsme oslo-
vili letos zcela nové, například z Itálie a Švédska.“ 
Kromě vysoké divácké atraktivity bude mít letošní ročník festi-
valu další důležitý rozměr spočívající v přítomnosti českých i za-
hraničních pořadatelů a profesionálů v oblasti nového cirkusu. 
Především tuzemští umělci tak budou mít jedinečnou možnost 
prezentovat své projekty před evropskou odbornou veřejností. 
Za vizitku výjimečnosti festivalu lze rovněž považovat nejvyš-
ší bodové ohodnocení v rámci grantového řízení Ministerstva 
kultury v oblasti festivalů nonverbálního a tanečního divadla 
a s tím spojenou finanční podporu.
Po čtyři dny, od čtvrtka 31. května do neděle 3. června, bude 
trutnovské centrum doslova rozpohybováno akrobaty a žong-
léry a dalšími performery. Na festivalu nebude chybět do-
provodný program v podobě workshopů, party v Kaffé Horn 
a v podzemním parkovišti Uffo. Vstupenky na jednotlivá 
představení je možné zakoupit v Inforecepci Uffo a v Turistic-
kém informačním centru na Krakonošově náměstí od pondělí 
23. dubna. Novinkou je rovněž Cirk-UFF Pas zajišťující vstupy 
na veškerá placená vystoupení za výrazně zvýhodněnou cenu 
(450 Kč), který pořídíte pouze v Inforecepci Uffo.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Trutnova 
a Ministerstva kultury.

PROGRAM Cirk-UFF 2012

ČTVRTEK 31. KVĚTNA 
10:00 COMPAGNIE EA EO (Belgie) 
 m2

 60 minut, šapitó, představení pro školy s diskusí

16:00 KUFR (ČR)
 Tančíček 
 40 minut, Krakonošovo náměstí, představení pro děti

17:00 DIVADLO KVELB (ČR)
 Nautrilus ZŮM
 50 minut, Krakonošovo náměstí

19:00 CIRK LA PUTYKA (ČR)
 UP´END´DOWN 
 80 minut, UFFO - Společenské centrum Trutnov, 
 vstupné 290, 270, 250 Kč

PÁTEK 1. ČERVNA
10:00 COMPAGNIE EA EO (Belgie)
 m2

 60 minut, šapitó, představení pro školy s diskusí

16:00 HOLD MY BREATH (Švédsko)
 45 minut, Krakonošovo náměstí

17:00  DIVADLO KVELB (ČR)
 Procházka městem
 Krakonošovo náměstí a ulice města

18:00 DÉCALAGES - DIVADLO V POHYBU (ČR)
 Na větvi! 
 60 minut, šapitó, vstupné 150 Kč

20:00 COMPAGNIE IETO (Francie)
 IETO
 70 minut, UFFO - Společenské centrum Trutnov, 
 vstupné 200, 180, 160 Kč

21:30 ČANKIŠOU A HOSTÉ
 Venkovní stage před Uffem, open air koncert, společně 

vystoupí také Décalages - divadlo v pohybu, Cirkus Le 
Grando, Divadlo Kvelb atd.

23:00 PARTY DJ 
  UFFO - Společenské centrum Trutnov, Kaffé Horn 

SOBOTA 2. ČERVNA
10:00 - 14:00 WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE pro začá-

tečníky od 15 let, nutná registrace. Vstupné 
400 Kč. Lektoři: Décalages - divadlo v pohybu.

10:30 - 12:00 WORKSHOP ŽONGLOVÁNÍ pod vedením EA 
EO, nutná registrace, není pro začátečníky! 
Vstupné 90 Kč. 

10:00 SQUADRA SUA (ČR)
 Soldates
 Krakonošovo náměstí

10:45 LONG VEHICLE CIRCUS (ČR)
 Krakonošovo náměstí

15:00 BRATŘI V TRICKU (ČR)
 Malíři 2 
 Krakonošovo náměstí

16:00 HOLD MY BREATH (Švédsko)
  45 minut, Krakonošovo náměstí



7

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

17:00 CIRCOPITAGNA (Itálie) 
 Rêves d’été/Letní sny
 45 minut, před společenským centrem UFFO

18:00 COMPAGNIE EA EO (Belgie)
 m2

 60 minut, šapitó, vstupné 150 Kč

19:15 CIRKUS LEGRANDO (ČR)
 Jednokolky
 15 minut, před společenským centrem UFFO

20:00 COMPAGNIE IETO (Francie)
 IETO
 70 minut, UFFO - Společenské centrum Trutnov, 
 vstupné 200, 180, 160 Kč

21:30 AMANITAS (ČR)
 Průvodové představení
 Krakonošovo náměstí, UFFO - Společenské centrum 

Trutnov

22:00 PARTY DJ
 UFFO - Společenské centrum Trutnov, garáž UFFO, Kaffé 

Horn

NEDĚLE 3. ČERVNA
10:00 - 14:00 
 WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE pro pokročilé od 

15 let, nutná registrace. Vstupné 400 Kč. 
 Lektoři: Décalages - divadlo v pohybu.

10:00 CIRCLE CIRKUS (ČR)
 Kuchaři
 Před společenským centrem UFFO

10:30  VOJTA VRTEK (ČR)
 Představení s žonglérskou dílnou pro děti 
 Před společenským centrem UFFO

11:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30  
 CIRKUSOVÁ DÍLNA CIRKUSU LEGRANDO
 Malé šapitó za společenským centrem UFFO

14:00 LONG VEHICLE CIRCUS (ČR)
 Motýli
 V ulicích, před společenským centrem UFFO

14:30 DIVADLO T.E.J.P. (ČR)
 ZEPPO
 Šapitó, vstupné 90 Kč 

15:30  OPEN SPACE - KABARET
 Cirkus TeTy, Cirkus LeGrando a další žongléři a akrobaté, 

moderují Bratři v tricku
 Před společenským centrem UFFO

18:00 CIRCOPITAGNA (Itálie) 
 Rêves d’été/Letní sny
 45 minut, před společenským centrem UFFO

Z NABÍDKY POŘADŮ NA ČERVEN 2012

21. 6.  MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
 Koncert komorního smyčcového souboru
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 5.

VIVALDIANNO TOUR 2012

Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas a DETO production s.r.o.

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a rockový klavírista a autor 
projektu Michal Dvořák si dál hrají s klasiky a proměňují své 
hudební sny v realitu ještě odvážněji! Po multiplatinovém CD, 
vyprodaném koncertním turné a zdařilém DVD Vivaldianno při-
cházejí s pokračováním mimořádně úspěšného projektu, který 
nabídne nezapomenutelný mix žánrů, kultur a generací, známé 
tóny klasiků v moderním a často tajuplném hávu, špičkové muzi-
kanty, nečekaná spojení a souvislosti, od bílého kapesníčku pod 
bradou houslového virtuosa přes etnické hudební nástroje. 
středa 2. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 490, 540, 580, 620 Kč ** předprodej vstu-
penek od 5. 3.

STRAŠIDLÁCI

Výprava za neznámými či téměř vyhynulými strašidly - to jsou Stra-
šidláci. Tradiční a velmi oblíbená akce (nejen) pro děti v letošním 
roce napíše již svou sedmnáctou kapitolu. Podařilo se nám shro-
máždit vzácné exempláře ze všech koutů světa. Cestou lesopar-
kem návštěvníci potkají strašidla, která ještě v Trutnově spatřena 
nebyla, ale i taková, jež prostředí trutnovského parku dobře znají.
Mezi dvanáct Strašidláků, které letos uvidíte, patří Studenec za-
mřelý. Tento tvor je typickým příkladem naprosto nevyzpytatelné-
ho chování většiny Strašidláků. Přestože je lidem i zvířatům v pod-
statě neškodný, nedoporučujeme chodit k němu příliš blízko. Jeho 
obranná reakce, cítí-li se ohrožen, je značně nepříjemná ...
Katastrofální následky může mít střetnutí s Temnožroutem ro-
hatým. Odchytit tohoto obávaného predátora nebylo snadné. 
Všechna stvoření našeho parku se už teď těší, až bude Temno-
žrout zase vrácen do svého přirozeného prostředí. Snad do té 
doby nenapáchá velké škody.
Velmi nesympatickým a otravným tvorem je Divous nebezpeč-
ný. Sice nejsou známy žádné záznamy, že by napadl člověka, ale 
někteří Strašidláci už takové štěstí neměli. Rozhodně ho ničím 
neprovokujte.
Aby to ale nevypadalo, že všichni Strašidláci kolem sebe šíří jen 
děs a hrůzu, prozradíme vám, že i letos se můžete těšit na někte-
ré prapodivné bytosti, které jsou mírné, hodné, milé, přátelské 
a hlavně úplně neškodné. Do této skupiny patří třeba Kytarenka 
písničková, Převinutka napravená nebo Štěrkovník lesní.
V rolích strašidel účinkují členové Divadla A. Jiráska Úpice - Jed-
noty divadelních ochotníků.
UPOZORNĚNÍ: Trasa není vhodná pro kočárky!
sobota 12. 5. ** průběžný start v Městském parku od 13:00 do 
15:00 hodin ** jednotné vstupné (startovné) 30 Kč  

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZONY

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Klub vo-
jenské historie Trutnov a město Trutnov srdečně zvou na vrch Šibe-
ník. Stejně jako v předchozích letech bude v rámci programu zahá-
jena letní sezona, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. Jana 
Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který slouží zá-
roveň jako rozhledna. K příjemné atmosféře přispěje i kapela Pěna, 
vystoupí děti z tanečního kroužku Klobouček ze SVČ Trutnov a ta-
neční skupina Star West. Připraveno je i několik drobných her pro 
děti. O občerstvení a „vojenskou parádu“ se postará Klub vojenské 
historie Trutnov, jehož členům zároveň patří poděkování zejména 
za průvodcovské služby v obou zmíněných památkových objektech.
sobota 19. 5. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 hodin ** bez vstupného



KINO VESMÍR
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. úterý SVÁTEK PRÁCE - kino Vesmír nepromítá

2. středa  MIKEŠ I. 
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 

Mikeš se učí mluvit, Mikeš vypráví pohádku, Mikeš na pouti, 
Mikeš straší, Mikeš na hruškách, Mikeš je doma, Mikeš 
čaruje, Mikeš u cirkusu, Mikeš se ztratil, Jak Mikeš zachránil 
Bobeše, Pohádka o klikotoči.

 Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 70 minut ** vstupné 25 Kč

3. čtvrtek OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
4. pátek  Česká komedie. Film vychází z populárního televizního seriálu.
5. sobota Jak sám název naznačuje, objeví se zde legendami opředená
6. neděle postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Režie: Jan 

Prušinovský. Hrají: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, 
D. Novotný, L. Noha, J. Hartl a další.

 Do 12 let nevhodné ** 104 minut ** vstupné 70 Kč  

8. úterý   STÁTNÍ SVÁTEK - kino Vesmír nepromítá     

9. středa  MIKEŠ II.
  Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 

Babička vypráví pohádku, Tajemný kocourek, Překvapení 
v Hrusicích, Nácíček nakupuje, Mikeš hrdina, Lyšajův sen, 
O detektivu Sultánovi, Co vyprávěl strýček Malinovský,  
Dobrodružství kouzelné hole, Výprava do Hrusic.

 Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 71 minut ** vstupné 25 Kč

10. čtvrtek NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
11. pátek Americký thriller. Bývalý agent CIA v Jihoafrické republice
12. sobota se dal na scestí. Nyní je dopaden, na jeho smrti však mají
13. neděle zájem zločinci. Režie: Daniel Espinosa. Hrají: D. Washington, 

R. Reynolds, B. Gleeson, V. Farmiga, S. Shepard a další.
 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 70 Kč

15. úterý MÁME PAPEŽE!                                        ART film - pro náročnější diváky

 Italská komedie. Co vše muselo předcházet volbě 
nové hlavy katolické církve a proč se papežův nástupce 
z nejasných důvodů odmítá ujmout nové funkce? Režie: 
Nanni Moretti. Hrají: M. Piccoli, J. Stuhr, N. Moretti a další.

 Mládeži přístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 70 Kč

17. čtvrtek MERUŇKOVÝ OSTROV
18. pátek Slovenské romantické drama. Podmanivý příběh ženy
19. sobota zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané
20. neděle lásky se odehrává na jižním Slovensku. Režie: Peter Bebjak. 

Hrají: S. Tobias, A. Mokos, P. Nadasdi, G. Gserhalmi a další.
 Mládeži přístupno ** 102 minut ** vstupné 75 Kč

22. úterý  KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY      ART film - pro náročnější diváky

 Německý film. Čtyřicátníci Simone a Frank se zrovna zabydleli, 
když tu přichází nejhorší možná zpráva: Frank trpí rakovinou 
a jeho vyhlídky jsou tragické. Režie: Andreas Dresen. Hrají: 
S. Kühnert, M. Peschel, U. Werner, I. Friedrich, O. Mellies a další.

 Mládeži přístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 70 Kč

23. středa MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 

O Mikešově kouzelné holi, Namaluj si sám, Cvrček a stroj, 
Jak Žofka odhalila zloděje, Káťa a Škubánek - tajemný 
host, Krtek chemikem, Mikeš vypráví pohádku, Oběť pro 
kamaráda, Broučci - jak profesor Chrobák vyléčil Medáka.

 Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 63 minut ** vstupné 25 Kč

24. čtvrtek LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
25. pátek Česká komedie. Volné pokračování romantické komedie
26. sobota Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky
27. neděle jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se 

pokoušejí začít nový život. Režie: Marie Poledňáková. 
Hrají: J. Bartoška, K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, 
J. Langmajer, N. Boudová, T. Kostková a další.

 Mládeži přístupno ** 113 minut ** vstupné 100 Kč

29. úterý MUSÍME SI PROMLUVIT                    ART film - pro náročnější diváky

 O KEVINOVI                              
 Britsko-americké drama. Vizuálně podmanivá a místy až 

hororově působící studie rozpadu nejzákladnějšího lidského 
vztahu - vztahu mezi matkou a jejím dítětem. 

 Režie: Lynne Ramsayová. Hrají: T. Swintonová, E. Miller, 
J. C. Reilly a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** 
 vstupné 60 Kč

30. středa SMOLÍČEK 
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. 

Uvidíte: Smolíček, Dorotka a papoušek, Krtek a zápalky, 
Krtek a muzika, Opojení zvukem, Mikeš hrdina, Mikeš 
- O detektivu Sultánovi, Jak Žofka pořádala sportovní den, 
Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň.

 Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 65 minut ** vstupné 25 Kč

31. čtvrtek PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
ČERVEN Americká komedie. V roce 1999 se čtyři mladíci z malého
1. pátek michiganského městečka pokoušeli přijít o panictví. Všichni ten
2. sobota příběh známe. Nyní uplynulo třináct let, ale naši hrdinové se
3. neděle příliš nezměnili. Jen spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy 

a ztráty. Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg. 
 Hrají: J. Biggs, A. Hannigan, S. W. Scott, M. Suvari, T. Reid.
 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 113 minut ** 
 vstupné 70 Kč

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

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8:00 - 19:30 (po - so) Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so) Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00  pokladna kina Vesmír
  (ve dnech promítání)

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

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

KVĚTEN 2012
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