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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2012
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

31. 5. - 3. 6. CIRK-UFF: FOTOSOUTĚŽ
Pořadatelé fotosoutěže: SCT, Fotogold, s. r. o., 
Trutnov, Fotoklub Nadraka, Trutnov

pátek 1. 6. NOC KOSTELŮ V TRUTNOVĚ
Ti, kdo navštíví během večera všechny tři kostely, 
dostanou 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 prohlídka kostela, 
 koncert duchovní hudby - Zpěvy z Taizé)
21:30 - Vítejte v našem kostele II. 
 (komentovaná prohlídka kostela, 
 adorace)
23:00 - Noční Trutnov z věže kostela
23:30 - Půlnoční troubení
23:55 - Společná modlitba na závěr, požehnání 
 účastníkům, 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 francouzských 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

úterý 12. 6. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Více informací: tel. 604 573 379, 
http://modniprehlidky.unas.cz
Pořadatel: Michaela Kasnarová
Vinárna Pod hradem ** 18:00 hodin ** 
vstupné 100 Kč

středa 13. 6. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 11:00 hodin

pátek 15. 6. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY 
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

neděle 17. 6. P.R.S.A.  
Činoherní divadlo A (Strašnické divadlo, Praha) 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin

pondělí 18. 6. ROSTU S KNIHOU 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin

čtvrtek 21. 6. FRANCIE ANEB SLAVNOST KLOBOUKŮ
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 21. 6. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin  

středa 27. 6. PATROLA
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a SCT
před společenským centrem UFFO ** 
16:30 hodin  

pátek 29. 6. PEPA LÁBUS A SPOL.
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a SCT
před společenským centrem UFFO ** 
16:30 hodin  

 VÝSTAVY
do 10. 6. JINÝ POHLED

Workshop scénografie KALD DAMU 
pod vedením Kristýny Täubelové
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO 

do 22. 6. MILOŠ ŠÁLEK: ŽIVOT NA OSTROVECH 
HELGOLAND A DUNE
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

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



2

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

TOMÁŠ MEDEK: 
INNER SPACE - VNITŘNÍ PROSTOR

Netradičně v úterý 5. 6. bude v 17:00 hodin v Galerii města 
Trutnova zahájena výstava nazvaná Inner Space, tedy Vnitřní 
prostor. Svoji tvorbu zde představí MgA. Tomáš Medek, ab-
solvent ateliéru sochařství prof. Vladimíra Preclíka a nynější 
asistent Ateliéru socha I. na Fakultě výtvarných umění v Brně. 
Inspiruje se přírodními tvary, přetváří je pomocí struktur, čas-
to tak rafinovaných, že jejich původní podoba už nemusí být 
rozšifrovatelná. Pracuje s různými médii od těch nejušlechtilej-
ších, jako jsou mramor a bronz, po moderní plasty a překližku. 
V posledních letech používá při své práci také prostorový tisk. 
Medkova tvorba se vyznačuje naprostou precizností a formál-
ní čistotou. Jeho sochařské vyjádření má blízko k designu. Vý-
stava byla nazvaná Vnitřní prostor, právě do něj totiž budeme 
moci nahlédnout skrz struktury, jež vytváří objemy jeho objek-
tů. Výstava bude otevřena do 7. 7.

SOCHY VE MĚSTĚ III: 
MARIUS KOTRBA, TOMÁŠ MEDEK, 

MICHAL TRPÁK

Ve čtvrtek 21. 6. v 17:00 hodin bude na tradičním místě na 
Dolní promenádě zahájen třetí ročník Soch ve městě. Tento-
krát do Trutnova zamíří práce tří sochařů, kteří svá díla umístí 
na třech místech. Na Dolní promenádě bude umístěna socha 
prof. Maria Kotrby Svatý Kryštof. Jiný odlitek této monumen-
tální práce zdobí dálnici u Olomouce. Marius Kotrba patřil 
k našim nejvýznamnějším sochařům, působil nejprve na AVU 
v Praze a poté na Ostravské univerzitě v ateliéru sochařství Fa-
kulty výtvarného umění. Nesmazatelně se zapsal do vývoje čes-
kého sochařství početnými realizacemi ve veřejném prostoru. 
Trutnovu nejbližší z jeho prací je Pieta, která je součástí Cesty 
smíření u Kuksu. Jeho tvorba se bohužel v loňském roce před-
časně uzavřela, prezentace jeho práce je proto také připomín-
kou tohoto výjimečného sochařského díla. Před společenským 
centrem UFFO bude naservírována obří Mandarinka a banán 
od Tomáše Medka. Tato expozice bude vlastně pokračováním 
právě probíhající výstavy v městské galerii. Překvapením bude, 
kde se objeví třímetrová plastová moucha od mladého sochaře 
Michala Trpáka. Objekt nazvaný „Co je to štěstí?“ usedne na 
jednu z veřejných budov.

VÝSTAVNÍ PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU:
VÝSTAVA KLIENTŮ STACIONÁŘE 

TRUTNOVSKÉHO RIAPSU

Ve čtvrtek 28. 6. v 17:00 hodin ovládnou výstavní prostory 
městského úřadu klienti Stacionáře trutnovského RIAPSu. 
Představeny budou práce, které vznikaly v rámci terapie nebo 
i doma ve volném čase. Výstava potrvá do 30. 8.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

6. 6. - 7. 7. TOMÁŠ MEDEK: INNER SPACE - VNITŘNÍ PROSTOR
Vernisáž 5. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

13. 6. - 3. 7. PETR BAŘINKA A KATEŘINA BAŽANTOVÁ
Vernisáž 12. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO  

čtvrtek 21. 6. SOCHY VE MĚSTĚ III: MARIUS KOTRBA, 
TOMÁŠ MEDEK, MICHAL TRPÁK
Vernisáž 21. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Dolní promenáda

29. 6. - 30. 8. VÝSTAVA KLIENTŮ STACIONÁŘE TRUTNOVSKÉHO 
RIAPSU 
Vernisáž 28. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

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

neděle 10. 6. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Kurz základů točení na hrnčířském kruhu - 
příprava hlíny, centrování hlíny, technika točení. 
K dispozici kruhy, zaručen individuální přístup. 
Kurz potrvá 4 - 5 hodin. 
10:00 hodin ** kurzovné 400 Kč (včetně výpalu 
všech výrobků)

čtvrtek 14. 6. HEDVÁBNÉ ŠÁTKY A ŠÁLY
Vytvoříme hedvábný šál technikou barvení 
hedvábí a malování na hedvábí. Seznámíme se 
s barvami a způsobem použití. 
16:30 hodin ** kurzovné 250 Kč (za celý výrobek, 
včetně hedvábných šál)

středa 27. 6. PŘÁSTKY
Přástky v Tkalcovském muzeu jsou příležitostí pro 
společnou rukodělnou tvorbu.  
17:00 hodin ** vstup zdarma

čtvrtek 28. 6. VÝROBA PAPÍROVÝCH LAMPIÓNŮ
Technikou kašírování, kterou zvládnou i děti, se 
naučíme vyrábět lampión. Připravené papírové 
polotovary si nabarvíme a dotvoříme podle své 
chuti. Odměnou budou velké papírové lampióny 
pro zahradní terasy, balkony i do bytů.
16:30 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti v doprovodu 
dospělých zdarma

 PŘIPRAVUJE SE
neděle 28. 10. 4TET: NOVÁ SHOW 2012

Koncert
Více informací: www.agenturadeto.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
Hlavní partner: Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
předprodej vstupenek od 2. 6.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

FRANCIE ANEB SLAVNOST KLOBOUKŮ
čtvrtek 21. 6. od 16:00 hodin

Blíží se čas prázdnin a dovolených, čas cestování. Děti, které pra-
videlně navštěvují Klub chytrých hlaviček, cestovaly už od ledna. 
I když jen imaginárně a jen po Evropě. Také v červnu se budeme 
držet této tradice a navštívíme další evropskou zemi - Francii.
Francie je zemí umění a vybraného vkusu, diktátorkou módy, ctite-
lů hlemýžďů a žabích stehýnek, šansonů, skvělých vín, Napoleona, 
gilotiny, vynálezců kinematografie, … Podíváme se na Mont Mar-
tre - v současné době sídlo pouličních malířů a drahých zábavních 
podniků. Je nemyslitelné, abychom opomněli Eiffelovu věž, které 
primát nejvyšší budovy světa vydržel až do roku 1931. Budeme si 
vyprávět o českých malířích, pro které se Paříž stala druhou vlastí, 
o trikoloře - symbolu svobody a také, jak napovídá název setkání, 
o Svátku klobouků. Ve výtvarné části podvečera si také každý svůj 
klobouk vyrobí. 
A protože toto setkání bude v tomto školním roce poslední, máme 
připravené i zábavné překvapení, které děti jistě pobaví. 
Těšíme se, že se se zvídavými dětmi budeme pravidelně scházet 
i po prázdninách.

ROSTU S KNIHOU

I tento měsíc bude ve středu 13. 6. od 8:00 do 11:00 hodin oddě-
lení pro děti k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich 
dětem. Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samý-
mi hezkými knížkami a stejně starými kamarády. 
Stejná akce proběhne v pondělí 18. 6. od 9:00 do 11:00 hodin 
i v pobočce knihovny v Horním Starém Městě.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V červnu bude probíhat v oddělení pro děti poslední setkání 
s účastníky projektu „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“.
Každá třída zde prožije zábavné dopoledne (literární kvízy, hádan-
ky, …) a každé dítě obdrží na památku diplom a za úspěšné ab-
solvování projektu knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, 
která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky tohoto 
projektu. Ve školním roce 2011/2012 je to kniha oblíbeného čes-
kého spisovatele Miloše Kratochvíla „Komu patří škola“, kterou 
ilustrovala přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta 
Fučíková.
A zároveň budeme tyto děti pasovat na opravdové čtenáře.
Opakovaně děkujeme paním učitelkám, které své prvňáčky do 
projektu přihlásily.

JINÝ POHLED

Workshop scénografie KALD DAMU pod vedením Kristýny Täu-
belové. Výstupy workshopu jsou prezentovány formou instala-
cí a performancí studentů. Tento workshop je součástí festivalu 
CIRK-UFF a jeho cílem je propojení umění a divadla. Projekt se 
uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
do 10. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota  
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

PETR BAŘINKA A KATEŘINA BAŽANTOVÁ

Kateřina Bažantová a Petr Bařinka uvedou komiksem nabitou vý-
stavu projektem Komiks is my Ponny - jedná se o další úspěšné po-
kračování společné výstavy těchto dvou autorů.
Galerie výjevů ze světa komiksových psů, které tvoří Kateřina Ba-
žantová aka Ktaiwanita, absolventka ateliéru Animovaného filmu 
na pražské VŠUP, se stále rozrůstá. Aktuálně o již třetí sérii, tento-
krát kočičího gangu Cat Revenge, která byla představena na samo-
statné výstavě plakátů v pražské (A)void Gallery na náplavce pod 
Rašínovým nábřežím. 
Petr Bařinka je etablovaným tvůrcem, který se v roce 2010 stal ví-
tězem ceny Národní galerie - 333. Cena NG je určena pro mladé 
umělce. Bařinka ovšem není autorem začínajícím, ale naopak již 
rozvinutým. Jeho rukopis i umělecká intence je konzistentní. Již 
několik let je v ní kontinuálně rozvíjena velmi originální intuice, 
kterou autor ve své tvorbě stále ohledává a zhmotňuje ...
Vernisáž se koná v úterý 12. 6. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
13. 6. - 3. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota  
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ANNA NOVÁKOVÁ: KOLUMBIE A VENEZUELA
Výstava fotografií

Fotografie jsou z pohoří Sierra Nevada del Cocuy v Kolumbii, které 
je součástí jihoamerických And. Zasněžené vrcholy skalnatých hor 
dosahují výšky přes 5000 metrů nad mořem. Nádherně modré lagu-
ny, bíle zářící ledovcová pole, nekonečná údolí s „lesy“ frailejonů, 
svěže zelené „polštáře“ cojinů, divoká pustá krajina, kde nepotká-
te človíčka.
Grand Sabana a stolové hory - nekonečná zvlněná rovina na po-
mezí hranic Venezuely s Guayanou a Brazílií, ze které k nebi vyrůs-
tají ohromné osamělé věže tajemných stolových hor. Nejznámější 
a nejvyšší stolová hora Venezuely je Roraima. Krajina na rozlehlém 
platu hory je přírodní divadlo černých tajuplných skalisek a kamenů 
roztodivných tvarů a velikostí, pokřivených keřovitých stromů a za-
jímavých rostlin, které nenajdete nikde jinde na světě. 
Anna Nováková je členkou libereckého Fomaklubu. Vybrané kolek-
ce snímků vystavuje u nás i v Polsku, účastní se samozřejmě klubo-
vých výstav, obesílá soutěže. V Trutnově již představila svůj fotogra-
fický pohled na Egypt. 
do 30. 6. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání 
filmu 

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov zve všechny pří-
znivce na svůj tradiční koncert.
Sólisté: Dorothea Meisnerová - flétna, Kateřina Killarová - zpěv, 
Martina Holcmanová - viola, Jaroslav Neubert - hoboj, Jaroslav Fej-
far - kontrabas, Lukáš Červený - housle. 
Program nastudovala a řídí: Michaela Fiedlerová.
V programu zazní díla J. S. Bacha, F. Škroupa, J. Strausse, P. Tele-
manna, T. Korbela a dalších.
čtvrtek 21. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 70 Kč ** předprodej vstupenek od 21. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a Společenské cen-
trum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Hudební příznivci se mo-
hou těšit od 27. června do 31. srpna na 19 koncertů. Hudebním vy-
stoupením jsou před společenským centrem UFFO vyhrazeny středy 
a pátky vždy od 16:30 hodin, vstup je zdarma. Jako první vystoupí 
ve středu 27. 6. skupina PATROLA, v pátek 29. 6. odehraje svůj kon-
cert PEPA LÁBUS A SPOL.
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

2. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska 

pro kulturu a volný čas
Partner: Cirqueon - Centrum pro nový cirkus

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Trutnova 
a Ministerstva kultury

Více informací najdete na www.cirkuff.cz

V souvislosti s festivalem Cirk-UFF upozorňujeme řidiče, že ve dnech 
28. 5. - 4. 6. 2012 bude omezený provoz parkoviště u Okresního soudu 
v Trutnově. Na větší části parkoviště bude postaveno cirkusové šapitó. 
Náhradní parkovací místa budou k dispozici v podzemních garážích 
společenského centra UFFO.
Vstupenky na placená představení je možné zakoupit v Inforecepci 
UFFO a v Turistickém informačním centru na Krakonošově náměstí. 
Novinkou je rovněž Cirk-UFF Pas zajišťující vstupy na veškerá placená 
vystoupení za výrazně zvýhodněnou cenu (450 Kč), který pořídíte pou-
ze v Inforecepci UFFO.

CIRK LA PUTYKA (ČR) 
představení UP’END’DOWN 
Inscenace v režii Rostislava Nováka byla v Divadelních novinách vyhod-
nocena jako Inscenace roku v kategorii tanec a balet. 
čtvrtek 31. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 
** vstupné 290, 270, 250 Kč

DÉCALAGES - DIVADLO V POHYBU (ČR/Francie) 
představení NA VĚTVI! 
Snahou souboru je tvořit inscenace, vycházející ze skutečného života, 
z konkrétních intenzivních situací. Výsledkem divadelní transpozice je 
poetický vizuální jazyk, který je směsicí vzdušné akrobacie, hudby, tan-
ce, scénografie a činohry.
pátek 1. 6. ** šapitó u společenského centra UFFO ** 18:00 hodin ** 
vstupné 150 Kč 

COMPAGNIE IETO (Francie) 
představení IETO 
Dva muži a dřevěné lavice - co vše je možné prožít a zažít? Soulad pohybu 
obou aktérů, kteří roztáčí kolotoč mikropříběhů, vtáhne a unáší diváka 
do hravého světa absurdních nesmyslů a karikatury. S jemností a nonša-
lancí se navzájem překvapují, dělají si naschvály, ale to vše je jen hra. 
pátek 1. 6. a sobota 2. 6. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
20:00 hodin ** vstupné 200, 180, 160 Kč 

COMPAGNIE EA EO (Belgie) 
představení m2 
Čtyři žongléři uzamčeni na scéně, která se zmenšuje a zmenšuje. Blízká 
přítomnost ostatních nabourává osobní intimitu každého z nich. Vzta-
hy se vyostřují, atmosféra houstne s tím, jak mizí prostor pod nohama. 
Představení nás konfrontuje s vlastním strachem z nedostatku životního 
prostoru. Brilantní žonglérskou techniku a osobitý humor ocenili na svě-
tovém festivalu „Festival Mondial du Cirque de Demain“ za inovativní 
umělecký přístup.
sobota 2. 6. ** šapitó u společenského centra UFFO ** 
18:00 hodin ** vstupné 150 Kč 

DIVADLO T.E.J.P. (ČR) 
představení ZEPPO
Divadelní fantazie, která vypráví pohybem, tancem, akrobacií a stíno-
hrou o cestě jednoho komedianta za svým osudem. Zeppo je kome-
diant, který chodí po světě s kufrem plným loutek a vypravuje příběh 
„O Elfovi, krásné Víle a zlém Čaroději“. A hlavně o tom, že dobro - jako 
zázrakem - nakonec vždy přemůže to zlé. Na světě to ale bývá jinak ... 
neděle 3. 6. ** šapitó u společenského centra UFFO ** 
14:30 hodin ** vstupné 90 Kč 

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU 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 LeGrando, Divadlo Kvelb atd.

23:00 PARTY DJ 
 UFFO - Společenské centrum Trutnov, Kaffé Horn COMPAGNIE IETO
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SOBOTA 2. ČERVNA
10:00 - 14:00 WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE pro začátečníky 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
 35 minut, Krakonošovo náměstí

10:45 LONG VEHICLE CIRCUS (ČR)
 30 minut, Krakonošovo náměstí

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

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

17:00 CIRCOPITANGA (Švýcarsko) 
 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
 20 minut, před společenským centrem UFFO

10:30  VOJTA VRTEK (ČR)
 Představení s žonglérskou dílnou pro děti
 30 minut, 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
 45 minut, šapitó, vstupné 90 Kč 

15:30  OPEN SPACE - KABARET
 Cirkus TeTy, Cirkus LeGrando a další žongléři a akrobaté, 
 moderují Bratři v tricku
 90 minut, před společenským centrem UFFO

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

CIRK-UFF: FOTOSOUTĚŽ

Pořadatelé fotosoutěže:
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas,

Fotogold, s. r. o., Trutnov, Fotoklub Nadraka, Trutnov

Záměrem soutěže je připravit výstavu zajímavých snímků, kte-
ré zachycují atmosféru letošního ročníku mezinárodního festi-
valu CIRK-UFF. Svými snímky se může zúčastnit každý zájemce, 
který splní podmínky soutěže.

CIRK-UFF 31. 5. - 3. 6. 2012
uzávěrka příjmu snímků 10. 9. 2012
předání cen autorům září 2012
výstava květen 2013 (před 3. ročníkem fes-

tivalu CIRK-UFF a v jeho průběhu)

Fotografování s respektováním pokynů pořadatelů a bez ruše-
ní účinkujících i diváků.
Soutěžní snímky autoři dodají v digitální podobě na e-mailo-
vou adresu: info@uffo.cz, připojí své jméno a svůj kontakt (te-
lefon, e-mail).
Snímky svojí technickou kvalitou umožní tisk na formát 30 cm 
x 40 cm, resp. 40 cm x 60 cm. Tisky realizují na své náklady 
pořadatelé.
Autoři souhlasí s publikováním snímků pro účely propagace 
akce při zachování autorských práv, souhlasí s vystavením sním-
ků v souvislosti s pořádáním festivalů CIRK-UFF.

Porota jmenovaná ředitelem BcA. Liborem Kasíkem vybere vý-
stavní soubor snímků a udělí pět cen bez uvedení pořadí. Ceny 
úspěšným autorům jsou formou poukázek na služby minilabu 
Fotogold, s. r. o., a to každá ve výši 2000 Kč. 

Obesláním soutěže autoři souhlasí s jejími podmínkami.AMANITAS
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2012-13
Nová sezona nabídne ve společenském centru UFFO opět čtyři sku-
piny divadelního předplatného. Skupina Divadelní delikatesy bude 
zahrnovat šest představení, ostatní tři skupiny - Divadlo a hudba 
a dvě skupiny Činoherní divadlo - nabídnou po osmi představeních. 

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO bude zajišťovat Inforecepce UFFO, a to
* PRO STÁVAJÍCÍ PŘEDPLATITELE sezony 2011/12 v těchto ter-

mínech:
 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 stá-

vající sezonu (prosíme, nezapomeňte si je tedy vzít s sebou!) 
mohou v uvedených termínech koupit maximálně stejný 
počet abonentek 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 stá-
vající sezoně! 

* PRO NOVÉ ZÁJEMCE O PŘEDPLATNÉ 
 od 18. 6. 2012 všechny skupiny předplatného

CENY PŘEDPLATNÉHO:
Činoherní divadlo A 2.520, 2.280, 2.040 Kč
Činoherní divadlo B 2.520, 2.280, 2.040 Kč
Divadlo a hudba  2.640, 2.400, 2.160 Kč
Divadelní delikatesy 1.620, 1.440, 1.260 Kč

Slevy:
* Divadelní delikatesy - pro studenty sleva 30 % z ceny před-

platného
* u kterékoliv skupiny předplatného - osoba na invalidním vozí-

ku sleva 50 % a její doprovod sleva 30 % z ceny 3. sekce dané 
předplatitelské skupiny (kapacita těchto míst je však omezena)

Všechny potřebné informace o inscenacích, hereckém obsaze-
ní a také o prodeji předplatného naleznete na www.uffo.cz 
a v nabídkovém bulletinu předplatného, který je k dispozici 
v Inforecepci UFFO.

NABÍDKA JEDNOTLIVÝCH SKUPIN PŘEDPLATNÉHO
(Změna programu i termínů vyhrazena!)

ČINOHERNÍ DIVADLO 
Dvě rovnocenné tradiční skupiny, které nabídnou výběr nejlepších 
produkcí českých činoherních divadel. Dramaturgický výběr, stejně 
jako v předešlé sezoně, předkládá divákům vyvážený poměr kome-
diálního žánru i vážných témat, klasické tituly i inscenace současné 
dramatiky. V rámci těchto skupin mohou diváci vidět živě - na vlast-
ní oči umění nejlepších hereckých osobností současnosti.

SKUPINA A/

říjen 2012
JAK JSEM SE ZTRATIL aneb MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA (Ludvík 
Aškenazy, Jan Borna)
Divadlo v Dlouhé, Praha

listopad 2012
MÍNUS DVA (Samuel Benchetrit)
Divadlo Bolka Polívky, Brno
ve spolupráci s Divadlem Štúdio L+S, Bratislava

prosinec 2012
AFRICKÁ KRÁLOVNA (C. S. Forester)
Divadlo Palace, Praha

leden 2013
JEDLÍCI ČOKOLÁDY (David Drábek)
Klicperovo divadlo Hradec Králové

únor 2013
AMAZONIE (Michal Wałczak)
Buranteatr, Brno 

březen 2013
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ (William Shakespeare)
Slezské divadlo Opava 

duben 2013
BRATŘI KARAMAZOVI (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)
Dejvické divadlo, Praha

květen 2013
DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ (Xindl X)
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha

SKUPINA B/

říjen 2012
FIGAROVA SVATBA (Patrick-Augustin Caron de Beaumarchais)
Andělé, šneci a lidé
Klicperovo divadlo Hradec Králové

listopad 2012
39 STUPŇŮ (John Buchan a Alfred Hitchcock)
Dejvické divadlo, Praha

prosinec 2012
EVŽEN ONĚGIN (Alexandr Sergejevič Puškin)
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

leden 2013
KORESPONDENCE V + W (Dora Viceníková) 
Národní divadlo Brno

únor 2013
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (Ray Cooney)
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

březen 2013
TŘI HOLKY JAKO KVĚT (Elaine Murphyová)
Divadlo Na Fidlovačce - Komorní Fidlovačka, Praha 

duben 2013
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY (Bohumil Hrabal, Ivo Krobot)
Městské divadlo Mladá Boleslav

květen 2013
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ (Eric-Emmanuel Schmitt)
Divadlo Na Jezerce, Praha
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DIVADLO A HUDBA
Prestižní skupina, která nabídne (mimo jiné) inscenace, jejichž 
nedílnou součástí je hudba. Tuto skupinu si jistě vyberou ti, kteří 
dokážou ocenit kvalitu těchto představení a jejich pestrost.

říjen 2012
MY FAIR LADY (Frederick Loewe - Alan Jay Lerner)
Východočeské divadlo Pardubice

listopad 2012
SOUKROMÝ SKANDÁL (Patrik Hartl)
Studio DVA, Praha

prosinec 2012
HODINY JDOU POZPÁTKU (Jiří Suchý)
Divadlo SEMAFOR, Praha

leden 2013
DANCING DREAM
Irish Dance Show
Rinceoirí - Klub irských tanců o. s.

únor 2013
LIMONÁDOVÝ JOE aneb Koňská opera (Jiří Brdečka)
Divadlo Radost, Brno

březen 2013
FILUMENA MARTURANO (Eduardo de Filippo)
Agentura Harlekýn, Praha

duben 2013
THE BEATLES & QUEEN (Robert Balogh, Igor Vejsada)
Moravské divadlo Olomouc

květen 2013
SUGAR! (Někdo to rád horké) (Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone)
Městské divadlo Brno

DIVADELNÍ DELIKATESY
Jako má sport svá adrenalinová odvětví, divadlo v Uffu má 
Divadelní delikatesy. Skupina skutečně živá, kterou uvítají ze-
jména příznivci novátorských forem divadla a ti, kteří hledají 
zážitek. Šest představení naprosto odlišných svým provedením, 
žánrem i tématem.

říjen 2012
PÉRÁK (Jiří Havelka)
Divadlo Vosto5

listopad 2012
SLAPSTICK SONATA 
Cirk La Putyka (CZ) & Circo Aereo (FIN)

leden 2013
MEZI SVĚTY/IN BETWEEN WORLDS (Joe Alegado)
Jalegado Dance Company

únor 2013
VE STANICI NELZE (Jana Hanušová, Martin Pacek, Miroslav Hanuš)
Veselé skoky (Originální pohybové divadlo) 

březen 2013
PÁTÁ DOHODA (Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek)
Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Š´éz

duben 2013
KABARET SHAKESPEARE (Lucie Trmíková)
Studio Damúza, Praha

P.R.S.A.

Činoherní divadlo A. V nabídce předplatitelské skupiny Činoherní 
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 veškerou snahu se nepodaři-
lo najít až do června 2012 náhradní termín, ve kterém by byl k dis-
pozici sál Uffa a zároveň měli volný termín také oba protagonisté. 
Z tohoto důvodu jsme tento titul přesunuli do nové předplatitel-
ské 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 tragikome-
dii P.R.S.A. Pět žen, tři generace, jedna rodina, stejný osud!
„Když jedna z nás řekne, že má celulitídu, tak chce, aby ta druhá 
řekla: Já ji mám taky. Každá se chceme ztotožňovat. Každá chceme 
někam patřit.“
Životy žen jsou plné paradoxů. Statisticky žijí ženy déle, ale bio-
logicky a společensky je jejich čas limitován, a to zejména mateř-
stvím. Vztahy mezi ženami bývají na jednu stranu mnohem vy-
hrocenější, na druhou stranu jsou ženy schopny se v krizi 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 dcery se 
stává matka, z matky babička, z babičky prababička. Otázky, které 
si někdo nepoloží za celý život, si naše hrdinky musejí klást denně: 
Je otec pro výchovu důležitý? Je rodina bez otce kompletní? Exis-
tuje život po životě? Je můj současný partner současně mým part-
nerem 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 divadlo, 
Praha. V režii Vojtěcha Štěpánka hrají: Eva Režnarová, Eva Lecchi-
ová, Kristýna Leichtová, Iva Pazderková, Ivana Wojtylová, Jan Za-
dražil/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. 

UPOZORNĚNÍ

Již v předstihu upozorňujeme na změny provozní doby v let-
ním období.
INFORECEPCE UFFO 
Do 30. 6. zůstává provozní doba nezměněna, tj. pondělí - sobo-
ta 8:00 - 19:30 hodin.
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: pondělí - pá-
tek 9:30 - 17:00 hodin.
VÝLEP PLAKÁTŮ
V červnu bude výlep plakátů na plakátovací plochy v Trutnově 
zajišťován běžným způsobem, tj. pravidelně v pondělí a nepra-
videlně (dle kapacity plakátovacích ploch) ve čtvrtek. 
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. 
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše 
uvedené provozní doby. 
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
Po celý červen bude otevřena s nezměněnou provozní dobou, 
tj. v pondělí a ve čtvrtek vždy 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin. 
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
2. - 15. 7. zavřeno
16. 7. - 12. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
13. - 26. 8. zavřeno
27. - 31. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
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Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
Začátky představení pouze od 19:00 hodin, pokud není uvedeno 
jinak.

1. pátek  PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ               
2. sobota Americká komedie. V roce 1999 se čtyři mladíci z malého
3. neděle michiganského městečka pokoušeli přijít o panictví. 

Všichni ten příběh známe. Nyní uplynulo třináct let, ale 
naši hrdinové se 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

5. úterý PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
6. středa  Česká komedie. Erika je úspěšná žena, která má všechno, 

ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom 
jediném, co nemá - a to je dítě. Režie: Alice Nelis. Hrají: 
I. Chýlková, V. Kotek, O. Sokol, B. Klepl, Z. Bydžovská, 
Z. Kronerová, I. Chmela a další.

 Do 12 let nevhodné ** 108 minut ** vstupné 70 Kč

7. čtvrtek  BITEVNÍ LOĎ
8. pátek   Americké akční sci-fi. Epické akční dobrodružství, které se
9. sobota odehrává na mořích, na nebi i napříč zeměmi naší planety. 
10. neděle Lidstvo opět bojuje o přežití s mocnou přesilou ... Režie: 

Peter Berg. Hrají: T. Kitsch, L. Neeson, Rihanna, B. Decker, 
P. MacNicol a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 131 minut ** vstupné 70 Kč

12. úterý   MUŽI V NADĚJI
13. středa  Česká komedie. Může být nevěra základem šťastného 

manželství? Bolek Polívka v roli milovníka života Rudolfa 
je o tom přesvědčen a nechápe naivitu svého nesnesitelně 
korektního zetě Ondřeje. Režie: Jiří Vejdělek. Dále hrají: 
J. Macháček, S. Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekés a další.

 Do 12 let nevhodné ** 115 minut ** vstupné 70 Kč

14. čtvrtek  MUŽI V ČERNÉM 3
15. pátek   Americká akční komedie. Když je život agenta K i osud
16. sobota planety Země v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět 
17. neděle do minulosti, aby dal vše do pořádku. Přitom odhalí 

tajemství vesmíru, zachrání svého partnera, agenturu 
i budoucnost lidstva. Režie: Barry Sonnenfeld. Hrají: 
W. Smith, J. Brolin, T. L. Jones, A. Eve, E. Thompson, 
Lady Gaga a další.

 Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 104 minut ** 
vstupné 90 Kč

19. úterý PROBUDÍM SE VČERA
20. středa 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

21. čtvrtek TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část
22. pátek Americký thriller. Bella a Edward se po svatbě vydávají na 

líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně mohou naplno 
oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Režie: 
Bill Condon. Hrají: R. Pattinson, K. Stewart, T. Lautner, 
A. Kendrick, D. Fanning a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 70 Kč

23. sobota LABYRINT
24. neděle Český mystery film. Skupina čtyř lidí se snaží najít 

legendární katakomby staré Prahy, ale jejich výprava do 
labyrintu středověkých chodeb se změní v boj o holý život. 
Režie: Tomáš Houška. Hrají: L. Vondráčková, J. Zadražil, 
M. Coronado, M. Zbrožek a další.

 Do 12 let nevhodné ** 93 minut ** vstupné 80 Kč

26. úterý OCELOVÁ PĚST
27. středa Americké akční sci-fi. V drsném snímku z blízké 

budoucnosti uvidíte bývalého boxera Charlieho Kentona, 
jehož milovaný sport ovládli vysocí oceloví roboti. On se 
však nevzdává a společně se synem sestaví svého šampióna, 
s jehož pomocí se mu nabízí poslední šance na boxerský 
comeback. Režie: Shaw Levy. Hrají: H. Jackman, D. Goyo, 
E. Lilly, A. Mackie aj.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 
 mluveno česky ** 127 minut ** vstupné 70 Kč

28. čtvrtek  PŮLNOC V PAŘÍŽI                     ART film - pro náročnější diváky

 Americká romantická komedie. V novém filmu Woodyho 
Allena mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, 
přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným 
spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě 
přestěhovat. Hrají: O. Wilson, R. McAdams, M. Cotillard, 
K. Fuller, C. Bruni a další.

 Mládeži do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** 
vstupné 75 Kč 

29. pátek  KOCOUR V BOTÁCH
30. sobota  Americká rodinná komedie. Poznali jsme ho jako 

nájemného vraha, který měl sprovodit ze světa všemi 
milovaného Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem 
stala nejpopulárnější postava téhle ságy, a tak „dostal 
za odměnu“ vlastní filmový příběh. Režie: Chris Miller. 
V českém znění: A. Procházka, D. Suchařípa, T. Bebarová, 
D. Černá, J. Meduna a další.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 
česky ** 90 minut ** vstupné 75 Kč

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

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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

ČERVEN 2012

KINO VESMÍR


