ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A SRPNU 2012
27. 6. - 31. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2012
Série koncertů
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: město Trutnov a Společenské
centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
před společenským centrem UFFO **
vždy od 16:30 hodin

ČERVENEC 2012
čtvrtek 12. 7. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu
a volný čas a město Trutnov
před společenským centrem UFFO **
15:30 hodin
čtvrtek 26. 7. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu
a volný čas a město Trutnov
před společenským centrem UFFO **
15:30 hodin

SRPEN 2012
pátek 10. 8.

PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu
a volný čas a město Trutnov
Horní Staré Město - hřiště ** 15:30 hodin

16. - 19. 8.

TRUTNOV OPEN AIR FESTIVAL
Více informací: www.festivaltrutnov.cz
Pořadatel: Geronimo Agency
PKS Bojiště

20. - 23. 8.

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2012
2. ročník mezinárodního tanečního festivalu,
letní taneční týden pro veřejnost
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov

pátek 24. 8.

PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu
a volný čas a město Trutnov
Horní Staré Město - hřiště ** 15:30 hodin

VÝSTAVY
do 3. 7.
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PETR BAŘINKA A KATEŘINA BAŽANTOVÁ:
UFFOMIKS
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
Galerie UFFO

do 8. 7.

TOMÁŠ MEDEK: INNER SPACE
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 30. 8.

DUŠE V OBRAZECH
Výstava uživatelů sociální služby Stacionáře RIAPS
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 21. 9.

SOCHY V TRUTNOVĚ III
Pořadatel: Galerie města Trutnova
prostory města

do 30. 9.

TIBET - NEPÁL OČIMA OTAKARA METLIČKY
Výstava scénáristy České televize, fotografa,
cestovatele a dobrodruha, člena asociace
fotografů ČR, spisovatele ...
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

2. 7. - 3. 8.

FOTODEN V UFFU
Fotografie představí autoři z Čech a Polska
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov

2. 7. - 31. 8.

JANA GRÉCOVÁ A JANA JAKLOVÁ:
RADOSTI KOLEM NÁS
Výstava fotografií, kdy se autorky nechaly
inspirovat světem květin, přírody a maličkostmi
kolem nás.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

11. 7. - 14. 8. VERONIKA DRAHOTOVÁ: MALBA, INSTALACE
Vernisáž 10. 7. od 18:00 hodin
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
Galerie UFFO
19. 7. - 25. 8. FRANTIŠEK KAVÁN: KRAJINY
Vernisáž 18. 7. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
17. - 19. 8.

SVĚT KVĚTIN
35. ročník výstavy
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže,
fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky
a jehličnany, pokojové květiny, citrusy, drobné
zvířectvo, expozice včelařů se skleněným úlem
a včelařskými produkty, rukodělné výrobky
a umělecké pečivo
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci
s dalšími zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště **
otevřeno: pátek a sobota 8:00 - 18:00 hodin,
neděle 8:00 - 16:00 hodin

22. 8. - 25. 9. FILIP ČERNÝ: MALBA
Vernisáž 21. 8. od 18:00 hodin
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
Galerie UFFO

sobota 4. 8.

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
13. - 15. 7.

KURZ TKANÍ, PŘEDTKALCOVSKÝCH TECHNIK,
NATAHOVÁNÍ OSNOVY
Naučíte se základy tkaní na dvoulistém,
čtyřlistém i osmilistém ručním tkalcovském
stavu, seznámíte se s technikou a poznáte
několik druhů tkalcovských stavů. Vytvoříte si
tašku nebo polštář a vzorník. Možnost naučit
se natahovat osnovu, příst ovčí vlnu.

sobota 21. 7. DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Aktivní, příjemné, poznávací i odpočinkové
setkání v Tkalcovském muzeu. Návštěvníci
si mohou řemesla vyzkoušet a zhotovit
vlastnoruční výrobek: hrnčířství, drátování,
plstění ovčí vlny, slaměné ošatky, Raku
keramika, paličkování, košíkářství, tkaní,
předení, ruční soustruh, ukázka Enkaustiky.
Pro děti jsou připraveny dílničky a hry.
11:00 - 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč, děti 50 Kč
(s možností zakoupit groše na další dílny)
neděle 22. 7. DRÁTĚNÝ ŠPERK TEPANÝ NEBO KORÁLKOVÁNÍ
Kurz drátěného šperku: Základy výroby,
technika a používání kleští, tepání drátů.
Pracujeme s chirurgickou ocelí nebo mědí.
Vhodné pro děti od 10 let.
Korálkování: Práce s bižuterními komponenty,
mnoho druhů perliček. Vhodné i pro děti.
Z kurzu si odnesete šperky, které si vyrobíte.
K dispozici veškerý materiál, drahé kameny,
korálky, pomůcky. Lektorka: Julie Burdychová.
začátečníci od 9:30 hodin, pokročilí od 13:30
hodin ** kurzovné 250 Kč
23. - 27. 7.

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ VÝTVARNÝ
TÁBOR PRO DĚTI
Tábor pro max. 10 dětí, věkové kategorie:
5 - 9 let a 10 - 13 let. Připraveny individuální
a společné výtvarné projekty: keramika,
šperky, batika a barvení látek a triček, točení
na hrnčířském kruhu, ruční papír atd.
cena 240 Kč za den nebo 1100 Kč za týden

čtvrtek 2. 8.

BYLINKY A VÝROBA KOUPELOVÝCH SOLÍ A MÝDEL
Nasbíráte si byliny do čajových směsí, seznámíme
se s bylinkovými recepty a radami, vyrobíme si
koupelovou směs a bylinkové mýdlo.
Vhodné i pro děti, možnost vytvořit si bylinkový
herbář.
16:30 hodin ** kurzovné 250 Kč,
dítě v doprovodu dospělého zdarma

pátek 3. 8.

SLAMĚNÉ OŠATKY
Naučíte se plést ošatky tradiční spirálovou
technikou, seznámíte se s pomůckami a materiály.
16:30 hodin ** kurzovné 220 Kč,
děti v doprovodu dospělých zdarma
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27. - 31. 8.

PLETENÍ Z OROBINCE
Kurz vede Nositelka lidových tradic Iveta
Dandová. Naučíte se zpracovat mokřadní
rostlinu, dozvíte se vše potřebné pro přípravu
materiálu, zhotovíte si podložku, ošatku i něco
pěkného na dekoraci. S sebou potřebujete
pouze pracovní zástěru nebo ručník přes kolena.
Ostatní pomůcky a nářadí bude k dispozici.
10:00 hodin ** kurzovné 600 Kč
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ VÝTVARNÝ TÁBOR PRO DĚTI
Tábor pro max. 10 dětí, věkové kategorie:
5 - 9 let a 10 - 13 let. Připraveny individuální
a společné výtvarné projekty: keramika, šperky,
batika a barvení látek a triček, točení na
hrnčířském kruhu, ruční papír atd.
cena 240 Kč za den nebo 1100 Kč za týden

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 **
19:00 hodin ** předprodej vstupenek od 2. 6.

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
První prázdninový týden bude v městské galerii patřit probíhající výstavě Tomáše Medka - Inner Space. Absolvent sochařského
ateliéru Vladimíra Preclíka FAVU VUT v Brně je autorem několika významných realizací ve veřejném prostoru u nás i v zahraničí. Jeho nejranější volné práce se figurálnímu zobrazení zcela
vymknuly a na dlouho se začaly odehrávat v rovině čistě nezobrazivé. V tomto období ovládl Tomášovu tvorbu fenomén krychle. Na této výstavě je připomenut sérií tzv. Multiplů S, malých
krychliček, jejichž tvar je vystavěn z technicistních i zdánlivě chaotických struktur. Ve své pravidelnosti tyto tvary směřují k určité
matematické dokonalosti, z chladného světa čísel je však vytrhuje struktura, která individualizuje každý z nich. Prohlédneme-li
skrz do nitra objektů přes složitá přediva prostorových vztahů,
které autor s neuvěřitelnou pečlivostí vytváří, spatříme prostor,
utvářený ve své podstatě tím, co sochař z hmoty vynechal, naplněný napětím mezi důmyslnými křivkami tvarů.
Jejich forma je tak dokonalá, že se zdá až neuvěřitelné, že vůbec mohly vzniknout. Přesto nemůžeme mluvit o žádné formální manýře, ale o tvarově čisté a ve zpracování precizní práci s hmotou. Klasické materiály jsou zpracovány s ohromující
zručností, objekty denní potřeby, jako hřebíky, párátka a sirky,
použity jako umělecký materiál. Častým médiem, se kterým
Tomáš pracuje, jsou nejaktuálnější současné 3D technologie
a prostorové tiskárny. V tom je jeho dílo velmi průkopnické.
Z filosofického hlediska jsou však jeho objekty, které po formální stránce vnímáme jako aktuální a současné, spřízněny
s antickým uvažováním o světě, a tedy vlastně klasické.
Výstava potrvá do 8. července.

SOCHY V TRUTNOVĚ III

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Je již tradicí, že Galerie města Trutnova obohacuje v letních měsících veřejné prostory našeho města dočasnými expozicemi soch.
První instalací na Dolní promenádě v roce 2010 byla skupina jedenácti bronzových figur od Michala Gabriela nazvaných Hráči.
V loňském roce přistál na tomto místě Malý Marťan Jaroslava Róny
a před společenským centrem Uffo byla umístěna tehdy zcela čerstvá socha od stejného autora, Sedící čert.
Ohlasy na vystavená díla byly veskrze velmi pozitivní a pozornost jim
věnovaná nemalá. Úspěšně se nám podařilo vytvořit spojnici mezi tím,
co se děje v Galerii města Trutnova, a každodenním životem ve městě.
Letos probíhá třetí ročník této akce, při níž se na třech místech
představují svými díly tři další umělci. Jsou jimi Marius Kotrba,
Tomáš Medek a Michal Trpák. Zastupují různé generace českých
sochařů, různá tvůrčí východiska. Pomyslně se však spolu schází
v Trutnově, který vždy v létě otevře svoji náruč sochám, aby upozornil občany i návštěvníky, že umění snadno může být přirozenou
součástí našeho života a že cesta k němu nemusí být nijak složitá.
Sochy budou zdobit prostory města do 21. září.

Od února letošního roku přicházely učitelky základních škol z Trutnova a okolí se svými prvňáčky do oddělení pro děti. V rámci celonárodního projektu na podporu dětského čtenářství každá třída
absolvovala tři návštěvy.
Snažili jsme se využít této příležitosti a předvedli jsme dětem
knihovnu v co nejpřitažlivějším světle. Bohatstvím knižního fondu se podařilo zaujmout děti všech zájmů. Umožnili jsme i volnou
prohlídku knih, při které každé z dětí objevilo něco zajímavého.
Následovalo výchovné působení, kterým jsme se snažili posilovat
dětský zájem o knihy a potřebu číst. Cílem našeho působení bylo
nejen utvoření pěkného vztahu ke knihám, ale také samostatná
orientace v knihovně a znalost všech knihovních služeb. Poslední
návštěva těchto dětí v naší knihovně byla slavnostní. Soutěživou
a hravou formou jsme ověřovali stupeň znalostí, které si děti ze
svých návštěv odnesly.
Měli jsme radost, že tyto znalosti získaly aktivním způsobem, protože jsme nechtěli suplovat školní výuku, ale připravit dětem pěkné chvilky, pro které k nám budou přicházet spontánně a rády.
Na závěr jsme všech 140 dětí slavnostně pasovali na čtenáře a předali jim knížku, která byla vydána speciálně pro účastníky projektu.
Věříme a těšíme se, že spolupráce s prvními třídami ZŠ byla úspěšně navázána a budeme v ní pokračovat v novém školním roce.

DUŠE V OBRAZECH
Ve výstavním prostoru městského úřadu probíhá výstava „Duše
v obrazech“, která prezentuje výtvarné počiny uživatelů sociální
služby Stacionáře RIAPS. Je možné ji zhlédnout do 30. srpna.

FRANTIŠEK KAVÁN: KRAJINY
Po návštěvnicky nebývale úspěšné výstavě krajinářské tvorby Joanna Koehlera, kterou uspořádala Galerie města Trutnova v loňském
roce, jsme na toto léto pro naše návštěvníky připravili další výstavu krajinomalby. Je jí výběr z tvorby jednoho z nejvýznamnějších
českých krajinářů Františka Kavána (1866 - 1941). Rodák z Víchovské Lhoty u Jilemnice studoval v ateliéru Julia Mařáka na pražské
Akademii výtvarných umění, kde byl jeho spolužákem mimo jiné
i Antonín Slavíček. Kaván namaloval za svůj život více než 4000
obrazů, kreseb a skic věnovaných krajině, značná část se vztahuje
k našemu kraji. Exponáty pro výstavu z nejpodstatnější části zapůjčí Krkonošské muzeum v Jilemnici, které vlastní rozsáhlou sbírku
děl tohoto malíře.
Vernisáž proběhne ve středu 18. července v 17 hodin, výstava potrvá do 25. srpna.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ
Školní rok je u konce. Knihovnu v HSM navštěvovaly děti z MŠ Horská (Včeličky, Sluníčka a Kytičky) a děti ze ZŠ Mládežnická. Vážíme si,
že nás navštěvovali i žáci ze Speciální základní školy Horská, třída S4.
Spolupráce s nimi byla výborná a těšíme se, že v ní budeme pokračovat v novém školním roce.
Možnost návštěv nabízíme i dalším zájemcům. Termín první návštěvy je nutné objednat předem osobně nebo na tel. 499 733 539.

CESTA OHNĚM A JINÉ POVÍDKY

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

PROVOZ KNIHOVNY NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Oddělení pro dospělé + studovna s čítárnou
PO - PÁ 		
8:00 - 17:00 hodin
SO		
zavřeno
Oddělení pro děti
PO - PÁ		
8:00 - 12:00 hodin
ST		
8:00 - 17:00 hodin

PROVOZ POBOČKY HORNÍ STARÉ MĚSTO
Od 2. 7. do 4. 7. 2012 a 13. 8. až 31. 8. 2012 bude pobočka z důvodu čerpání dovolené výjimečně uzavřena.
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Dne 12. června proběhlo v naší knihovně setkání s trutnovským
spisovatelem Jiřím Drašarem. Představil svoji knihu Cesta ohněm
a jiné povídky. Autorské čtení ozvláštnil kultivovaným, dojemným
i veselým vyprávěním vztahujícím se k psaní knihy i jejímu vydání.
Všichni přítomní prožili nevšední podvečer a o tom, že byl úspěšný,
svědčí i počet prodaných knih, které autor podepisoval a k podpisu
přidával i pěkné věnování.
Věříme, že naše setkání s tímto spisovatelem nebylo poslední.
Všem našim čtenářům přejeme, aby si v čase prázdnin a dovolených odpočinuli od školních a pracovních povinností, obnovili tělesné síly. Věříme, že k pohlazení po duši kromě nevšedních zážitků
přispějí i knihy od nás.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Muzeum Podkrkonoší je spolu se Sdružením pro Vízmburk,
o. s., a Městskou knihovnou Červený Kostelec spolupořadatelem výstavy HRAD VÍZMBURK, TAJEMSTVÍ A POKLADY, která
je uspořádána ke 40. výročí zahájení archeologického výzkumu
na hradě Vízmburk u Havlovic. Výstava z důvodu rekonstrukce
Muzea Podkrkonoší probíhá do 16. září v prostorách Městské
knihovny Červený Kostelec. Otevřena je od čtvrtka do neděle
od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. Po skončení rekonstrukce
proběhne výstava v druhé polovině roku 2012 i v prostorách
Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2012
2. ročník mezinárodního tanečního festivalu
letos nově letní taneční týden pro veřejnost od 20. do 23. 8. 2012
Pořádají OS Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov
spolu se Společenským centrem Trutnovska
pro kulturu a volný čas,
za finančního přispění Ministerstva kultury,
Královéhradeckého kraje, města Trutnova
a firmy AD reklama s.r.o.
POSLÁNÍ FESTIVALU: DANCE FESTIVAL TRUTNOV je určen nejen
všem nadaným tanečníkům, kteří chtějí rozšířit svoje taneční dovednosti a vyzkoušet si vedení pod dohledem profesionálních lektorů z Čech i ze zahraničí, ale je otevřen i úplným laikům z řad
veřejnosti. Pro všechny zájemce jsou letos otevřeny dopolední i večerní tréninky, do kterých se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na
svoje předchozí taneční zkušenosti.
LEKTOŘI / WORKSHOPY:
JOE ALEGADO / modern dance
pondělí 20. 8. ** 9:00 - 10:30 hodin ** Národní dům
po domluvě lze navštěvovat lekce celý týden
cena 1 lekce 150 Kč / celý týden 500 Kč
LUCIE DRÁBKOVÁ / fusion
pondělí 20. 8. ** 18:00 - 19:30 hodin ** sál ZUŠ, Školní ul.
cena lekce 100 Kč
CARLI JEFFERSON / bodydrumming
úterý 21. 8. ** 18:00 - 19:30 hodin ** sál ZUŠ, Školní ul.
cena lekce 100 Kč
MARKÉTA ORSÁGOVÁ / modern jazz
středa 22. 8. ** 18:00 - 19:30 hodin ** sál ZUŠ, Školní ul.
cena lekce 100 Kč
LINDA FERNANDEZ SAEZ / contemporary afro
čtvrtek 23. 8. ** 18:00 - 19:30 hodin ** sál ZUŠ, Školní ul.
cena lekce 100 Kč
PŘIHLÁŠKY: Kapacita jednotlivých lekcí je omezená, je proto nutné
nahlásit svoji účast předem e-mailem: dance.festival@seznam.cz
Uveďte svoje jméno, adresu bydliště a vybrané lekce. Přihlášky zasílejte do 19. 8. 2012.
Podrobné informace o lektorech a Dance festivalu najdete na této
adrese: http://www.zustrutnov.cz/dance.aspx
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BENJAMING BAND

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a volný čas. Připraveno je 19 koncertů, které se
uskuteční před společenským centrem UFFO ve středu a v pátek vždy
od 16:30 hodin, vstup je zdarma. Po dvou červnových koncertech (PATROLLA, PEPA LÁBUS A SPOL.) se na další můžete těšit o prázdninách.
středa 4. 7.
PRŮMĚR 60
pátek 6. 7.
EFFECT
středa 11. 7.
MESCALERO
pátek 13. 7.
V tento den se žádný koncert nekoná.
středa 18. 7.
NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST
pátek 20. 7.
BLUES MYSTERY
středa 25. 7.
DUO PB
pátek 27. 7.
PPP
středa 1. 8.
KASTELÁNI
pátek 3. 8.
KRAKONOŠKA
středa 8. 8.
COUNTRY BAND BONANZA
pátek 10. 8.
ZNOVUZROZENÍ
středa 15. 8.
TLUPA TLAP
pátek 17. 8.
HOLLAND EXPRESS
středa 22. 8.
TENDR
pátek 24. 8.
POSLEDNÍ LEŽ
středa 29. 8.
BENJAMING BAND
pátek 31. 8.
H KVINTET
Změna programu vyhrazena.

VERONIKA DRAHOTOVÁ: MALBA, INSTALACE
Veronika Drahotová uplatňuje nejrůznější výtvarné postupy - tvoří malby, fotografie, instalace, objekty atd. Cílem je vizuální atakování diváka,
výrazná podívaná. V pozadí jejích artefaktů je sice většinou promyšlený
koncept, nicméně autorka se jej snaží přetlumočit do kypící smyslovosti.
To naznačují už její světelné projekty (Castle In The Sky, 1998) i nejnovější malby. V objektech často hraje významnou roli zvolený materiál (gel,
koženka apod.), jenž vyvolává intenzivní divácké pocity, které mohou jít
až do znechucení či naopak slasti. Poslední malby se vyznačují komplikovanou biologickou strukturou, jíž prorůstají fragmenty těl, znaky a lineární struktury. Jedná se o jakýsi myšlenkový šum, prorůstání tělesných
a duševních aktivit. Základním útvarem je jakási živá jednotka (buňka,
vajíčko …), která se nebezpečně rozrůstá, pohlcuje všechen prostor. Figura už není distancovaná od místa, naopak se tísní uvnitř živé tkáně,
s níž žije v symbióze života a smrti. V psychoanalytické terminologii řečeno, rozpadá se symbolický řád světa (odstup subjektu a objektu) a nastává objektivní fáze existence, návrat do nerozlišenosti. Pocit znepokojení
až hnusu nesmažou ani občasné racionální konstrukce.
Vernisáž se koná v úterý 10. 7. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
11. 7. - 14. 8. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - pátek 9:30 - 17:00
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
FILIP ČERNÝ: MALBA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
8. - 9. září 2012

Filip Černý má smysl pro vytváření nového obrazového světa.
Když vidí krajinu, nespokojí se s jejím přepisem. Musí jít dál.
Jeho cesta vede za věc, za prostor, za spatřenou krajinu. Je nakročen k tomu uchopit to, co vidí, jinak, jiným způsobem. Vybrat si podstatné z nabízených a viděných tvarů, ty osamostatnit a vytvořit z nich novou skladbu. Čistší, přehlednější, méně
komplikovanou, ale o to více jasnou. K definici jednotlivých
krajinných prvků používá různé malířské postupy. Co je pevné, má na obraze jasný tvar a je zpravidla stříkáno přes šablonu - kámen, skála, strom. Co je tvarově proměnlivé, tomu je
tato vlastnost ponechána a ještě zdůrazněna použitím spreje
a jeho stop - vodopád, oheň, výbuch. Některé z užitých forem
se překrývají, jiné se dostávají do vzájemného kontrastu. Autor
objevuje ve zvolených postupech zákonitosti, na kterých funguje obecné vidění. Vědomí tohoto schématu, kdy oko něco
zaostřuje, něco naopak není schopno rozečíst, nebo k tomu
potřebuje čas, vede Černého k experimentům s lidskou sítnicí. Autor se odpoutává od viděného a zaznamenává myšlené.
Proto může vzniknout leopardí krajina, kde je zobrazená pahorkatina pokryta černými skvrnami, které podtrhují pro lidské
oko iluzi členitého krajinného rámce. Stejně tak může fungovat „les“ složený z pouhých různobarevných pruhů vertikálně
stékající barvy.
Vernisáž se koná v úterý 21. 8. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
22. 8. - 25. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 22. - 31. 8. pondělí
- pátek 9:30 - 17:00 hodin, 1. - 25. 9. pondělí - sobota 9:00 - 18:00
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

TRUTNOVSKÝ JARMARK

Dny evropského dědictví (DED), kdy jsou zdarma zpřístupněny
památkové objekty, se letos v Trutnově uskuteční o víkendu
8. - 9. září. Garantem je město Trutnov, realizaci zajišťuje Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. DED budou
slavnostně zahájeny v sobotu 8. 9. v 10 hodin na Krakonošově
náměstí. Budete moci navštívit starou radnici, kde bude tradičně připravena výstava městské kroniky a fotokroniky - tentokrát za rok 2011, projít si podzemní chodbu v městském parku.
Můžete se obdivovat interiéru Haasova paláce, kde také bude
připraven program z drobných vystoupení žáků Základní umělecké školy Trutnov pod názvem „Mládí v památce“. Při návštěvě kostela Narození Panny Marie můžete rovněž vystoupat
do věže kostela nebo v neděli 9. 9. vyslechnout od 15 hodin
Koncert pro nedělní pohodu. Otevřena bude také dělostřelecká tvrz Stachelberg na Babí, kaple sv. Jana Křtitele a památník
generála Gablenze, u kterého se v sobotu 8. 9. uskuteční „Rozloučení s létem“ - tradiční akce s country hudbou, občerstvením a také hrami a soutěžemi pro děti.
V rámci loňských Dnů evropského dědictví bylo zpřístupněno
také trutnovské železniční depo, které sice není památkou, ale
loni slavilo 140. výročí svého otevření. O jeho prohlídku a o jízdy parním vláčkem byl veliký zájem, a proto se železniční depo
rozhodlo, že své prostory otevře veřejnosti v rámci DED i letos.
Parní vláček sice nejspíš jezdit nebude, ale i tak depo nabídne
v neděli 9. 9. od 9:30 do 16 hodin zajímavý program: výstavu
vozidel ČD a SŽDC, modelová kolejiště Klubu modelářů Trutnov, ESK Česká Skalice, Merkur, stavebnice Merkur, jízdy na
malé posunovací mašince v obvodu depa, dětský koutek, drobný prodej předmětů s železniční tematikou od firmy Pragomodel a občerstvení. A určitě bude vystavena i nějaká ta kuriozita
ze strojního vybavení či železničního vozového parku.

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2012
32. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
Pořádá SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA
PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
ve spolupráci s ČESKOU KULTUROU, o. s.,
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA.
Trutnovský podzim se koná v rámci cyklu festivalů
České kulturní slavnosti - pod záštitou Ministerstva kultury.
Festival je podporován Královéhradeckým krajem.

Trutnovský jarmark každoročně předznamenává, že skončily
letní prázdniny, začíná škola a také nová kulturní a společenská sezona. Letos se jarmark uskuteční v neděli 2. září. Čeká
vás opět Krakonošovo náměstí i pěší zóna - centrum plné stánků s ukázkami řemesel a prodejem rukodělných výrobků, občerstvení a dalších pochutin. Celodenní program nabídne na
hlavním pódiu koncerty různých hudebních žánrů pro všechny
generace, např. HF Band, Cimbálová muzika Dušana Kotlára,
Funny Fellows - Old Time Band, Jaroslav Uhlíř s doprovodnou
kapelou, skupina Mandrage. V krátkých vstupech vás bude bavit také Divadlo Vosto5. Děti potěší pohádky, výletní vláček či
drobné atrakce. A na to vše bude dohlížet Krakonoš, který se
snad také postará o hezké počasí, aby se Trutnovský jarmark
stal opět zajímavou a příjemnou akcí na začátku nové sezony.
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Měsíc říjen mají příznivci komorní hudby neodmyslitelně spojený s festivalem Trutnovský podzim. Posluchači se mohou těšit na JANÁČKOVO KVARTETO (Miloš Vacek - housle, Vítězslav
Zavadilík - housle, Jan Řezníček - viola, Břetislav Vybíral - violoncello), které doprovodí klavírista IGOR ARDAŠEV. Atraktivní bude jistě i večer nazvaný MAŠEK / MARTINŮ, kdy vystoupí
klavírista MICHAL MAŠEK. Koncert bude navíc obohacen o výstavu originálních autorových kreseb. Za zmínku stojí rovněž
koncert SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE pod dirigentskou taktovkou GUDNI A. EMILSSONA (Island). Se souborem
se v Trutnově představí violoncellista TAPALIN CHAROENSOOK
(Thajsko).
Festival samozřejmě nabídne i další koncerty. O kompletním
programu a všech účinkujících vás budeme včas informovat, ať
už v Kulturní nabídce RL nebo na www.uffo.cz.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2012-13
Divadelní sezona 2011-12 ve společenském centru UFFO skončila a
nová začne v říjnu. Máte-li zájem zajistit si na celou divadelní sezonu stálé místo v hledišti, máte možnost si zakoupit předplatné. To
se prodává již od června v Inforecepci UFFO, prodej bude ukončen
7. září. Máte možnost vybrat si ze čtyř skupin: Činoherní divadlo
A/, Činoherní divadlo B/, Divadlo a hudba, Divadelní delikatesy.
Skupina Divadelní delikatesy nabídne šest představení, ostatní
tři skupiny po osmi představeních. Informace o nich naleznete na
www.uffo.cz nebo v tištěném divadelním bulletinu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO.
První měsíc sezony 2012-13 nabídne tato představení:
* skupina ČD A/: Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
Divadlo v Dlouhé, Praha (10. 10.)
* skupina ČD B/: Figarova svatba
Klicperovo divadlo Hradec Králové (17. 10.)
* skupina DD: Pérák
Divadlo Vosto5, Praha (18. 10.)
* skupina DH: My Fair Lady
Východočeské divadlo Pardubice (20. 10.)
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 komediálního žánru i vážných témat, klasické tituly i inscenace současné dramatiky. V rámci těchto skupin mohou diváci vidět živě - na
vlastní oči umění nejlepších hereckých osobností současnosti.
SKUPINA A/
říjen 2012
JAK JSEM SE ZTRATIL aneb MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA (Ludvík Aškenazy, Jan Borna)
Pohádkový příběh i pro dospělé
Divadlo v Dlouhé, Praha
listopad 2012
MÍNUS DVA (Samuel Benchetrit)
Hořká komedie
Divadlo Bolka Polívky, Brno
ve spolupráci s Divadlem Štúdio L+S, Bratislava
prosinec 2012
AFRICKÁ KRÁLOVNA (C. S. Forester)
Příběh o lásce a válce
Divadlo Palace, Praha
leden 2013
JEDLÍCI ČOKOLÁDY (David Drábek)
Láska nebeská při zastávce v Čechách
Klicperovo divadlo Hradec Králové

duben 2013
BRATŘI KARAMAZOVI (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)
Románová kronika v dramatizaci Evalda Schorma
Dejvické divadlo, Praha
květen 2013
DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ (Xindl X)
Lehce mrazivá groteska o podivné čtyřhře, která si pohrává s realitou i žánry
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
SKUPINA B/
říjen 2012
FIGAROVA SVATBA (Patrick-Augustin Caron de Beaumarchais)
Andělé, šneci a lidé
Proslulá klasická komedie
Klicperovo divadlo Hradec Králové
listopad 2012
39 STUPŇŮ (John Buchan a Alfred Hitchcock)
Komedie na motivy klasického špionážního filmu
Dejvické divadlo, Praha
prosinec 2012
EVŽEN ONĚGIN (Alexandr Sergejevič Puškin)
Původní dramatizace jednoho z nejslavnějších milostných příběhů
všech dob
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
leden 2013
KORESPONDENCE V + W (Dora Viceníková)
Strhující svědectví originality dvou výjimečných osobností
Národní divadlo Brno
únor 2013
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (Ray Cooney)
Neurologická komedie
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
březen 2013
TŘI HOLKY JAKO KVĚT (Elaine Murphyová)
Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy
Divadlo Na Fidlovačce - Komorní Fidlovačka, Praha
duben 2013
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY (Bohumil Hrabal, Ivo Krobot)
Tragikomedie
Městské divadlo Mladá Boleslav
květen 2013
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ (Eric-Emmanuel Schmitt)
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život
Divadlo Na Jezerce, Praha
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.

únor 2013
AMAZONIE (Michal Wałczak)
Příběh o krásných snech a tvrdé realitě
Buranteatr, Brno

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

březen 2013
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ (William Shakespeare)
Komedie v podobě kabaretu
Slezské divadlo Opava

listopad 2012
SOUKROMÝ SKANDÁL (Patrik Hartl)
Komedie o lásce v době finanční krize
Studio DVA, Praha
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Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
prosinec 2012
HODINY JDOU POZPÁTKU (Jiří Suchý)
Swingový muzikálek
Divadlo SEMAFOR, Praha

JAZZ - FASHION - DANCE
koncert - módní přehlídka - balet

leden 2013
DANCING DREAM
Irish Dance Show
Pohádková irská legenda v tanečním provedení
Rinceoirí - Klub irských tanců o. s.
únor 2013
LIMONÁDOVÝ JOE aneb Koňská opera (Jiří Brdečka)
„Rány, šoky, kuří oka - vše vyléčí Kolaloka!“
Divadlo Radost, Brno
březen 2013
FILUMENA MARTURANO (Eduardo de Filippo)
Komedie
Agentura Harlekýn, Praha
duben 2013
THE BEATLES & QUEEN (Robert Balogh, Igor Vejsada)
Taneční výpověď nejen jedné generace
Moravské divadlo Olomouc
květen 2013
SUGAR! (Někdo to rád horké) (Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone)
Muzikálová komedie
Městské divadlo Brno
DIVADELNÍ DELIKATESY
Jako má sport svá adrenalinová odvětví, divadlo v Uffu má Divadelní delikatesy. Skupina skutečně živá, kterou uvítají zejména příznivci novátorských forem divadla a ti, kteří hledají zážitek. Šest
představení naprosto odlišných svým provedením, žánrem i tématem.
říjen 2012
PÉRÁK (Jiří Havelka)
Autorské divadlo o českém superhrdinovi
Divadlo Vosto5
listopad 2012
SLAPSTICK SONATA
Mezinárodní projekt nového cirkusu
Cirk La Putyka (CZ) & Circo Aereo (FIN)
leden 2013
MEZI SVĚTY/IN BETWEEN WORLDS (Joe Alegado)
...hlasy Ženy vyvstávají z kořenů předků s rezonující vášní pro lidskost
Jalegado Dance Company
únor 2013
VE STANICI NELZE (Jana Hanušová, Martin Pacek, Miroslav Hanuš)
Anna a sedm železničářů v taneční grotesce
Veselé skoky (Originální pohybové divadlo)
březen 2013
PÁTÁ DOHODA (Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek)
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků
Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Š´éz
duben 2013
KABARET SHAKESPEARE (Lucie Trmíková)
„Když už mě nemáš ráda, aspoň mi říkej, že mě miluješ!“
Studio Damúza, Praha
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Se svou tvorbou navštíví po mnoha letech Trutnov přední česká
oděvní návrhářka Helena Fejková - v hudbě a tanci představí svůj
design, trendy i styl.
O sympatický jazz v rytmech afro i latino, swingu, free style, rocku
i folku se postará legenda českého jazzu Jana Koubková se svou
kapelou Quartet.
Tančit a předvádět modely bude nezávislá skupina současného
tance Dekkadancers, aktuálně tvořená tanečníky a sólisty Národního divadla v Praze.
Tento jedinečný program uvidíte ve společenském centru UFFO
v úterý 30. října.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Letos na podzim začne již 19. ročník. Připravena jsou tentokrát témata z literatury, filosofie, poznávání cizích zemí, ochrany přírody.
Tradičním závěrem podzimní části bude předvánoční setkání. Akademie probíhá v trutnovském kině Vesmír každé druhé pondělí od
14:30 hodin. Na pět podzimních programů je zápisné v celkové výši
50 Kč - platí se při prvním programu, kdy se také zájemci na právě
zahajovaný cyklus přihlásí. Program je zveřejňován v Kulturní nabídce Radničních listů, na www.uffo.cz i v tištěných programech,
které účastníci obdrží. Akademie je příležitostí k přátelským setkáním i k tomu, aby se účastníci dozvěděli další zajímavosti o tématech, která je zajímají. Žádné zkoušky ani jiné prověřování znalostí
nekalí příjemnou pohodu. Akademii třetího věku připravuje Český
červený kříž ve spolupráci se Společenským centrem Trutnovska
pro kulturu a volný čas.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období.
INFORECEPCE UFFO
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena:
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin.
VÝLEP PLAKÁTŮ
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
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

Č ERVENEC - SRPEN 2012
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.
ČERVENEC 2012
1. neděle DIKTÁTOR
2. pondělí Americká komedie. Komik a mystifikátor Sacha Baron
Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi
navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného
vládce zemičky jménem Wadiya. Režie: Larry Charles. Hrají:
S. B. Cohen, A. Faris, B. Kingsley, J. C. Reilly, M. Fox a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 70 Kč
3. úterý
4. středa
5. čtvrtek

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Česká komedie. Volné pokračování romantické komedie
Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské
svazky 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 80 Kč

6. pátek
7. sobota
8. neděle

MODRÝ TYGR
Česko-slovensko-německý rodinný dobrodružný film.
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Společně
s Johankou a Matyášem se vydá na magickou cestu
záchrany jedinečného světa, kde děti až do této doby žily.
Režie: Petr Oukropec. Hrají: L. Votrubová, B. Hrzánová,
J. Hartl, D. Drewes, A. Polívková, L. Havelková a další.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno **
90 minut ** vstupné 70 Kč

24. úterý NA VLÁSKU
25. středa Americký animovaný film. Jeden z nejkomičtějších
26. čtvrtek příběhů, jaký byl kdy natočen. Nejhledanější a nejfešnější
bandita království se ukryje v tajemné věži a stane se
rukojmí krásné a nezkrotné dívky, která je ve věži zavřena.
Když se spolu domluví, vydají se na dobrodružnou
pouť, kterou s nimi můžete absolvovat. Režie: Nathan
Greno, Byron Howard. V českém znění: H. Vondráčková,
I. Korolová, V. Kotek, M. Maděrič a další.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno **
mluveno česky ** 92 minut ** vstupné 70 Kč
27. pátek LÓVE
28. sobota Slovensko-české milostné drama. Když se mluví o love,
29. neděle nemusí jít nutně o lásku, ale i o peníze. A o obojí jde také
v tomto novém filmu, jehož děj se odehrává v současné
Bratislavě. Režie: Jakub Kroner. Hrají: M. Nemtuda,
J. Gogál, K. Svarinská, Tina (zpěvačka, u nás známá i jako
moderátorka), L. Kostelný, R. Luknár a další.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 80 Kč
SRPEN 2012
2. čtvrtek
3. pátek
4. sobota
5. neděle

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Česká komedie. Film vychází z populárního televizního
seriálu. Jak sám název naznačuje, objeví se zde legendami
opředená 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 75 Kč

10. úterý ÚTĚK Z MS-1
11. středa Francouzsko-americký akční thriller. Prezidentova dcera
navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS-1.
Krvavá vzpoura vězňů však z Emilie učiní to nejcennější
rukojmí a ven ji může dostat jen jediný člověk ... Režie:
James Mather, Stephen St. Leger. Hrají: G. Pearce, M. Grace,
P. Stormare, V. Regan a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 80 Kč

6. - 26. 8. DOVOLENÁ - kino Vesmír nepromítá

ŽELEZNÁ LADY
Britský biografický film. Neuvěřitelně poutavý životopisný
film o nejvýznamnější političce 20. století, britské premiérce
Margaret Thatcherové. Režie: Phyllida Lloyd. Hrají:
M. Streep, J. Broadbent, R. E. Grant a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 80 Kč

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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

17. úterý TADY HLÍDÁM JÁ
18. středa Česká rodinná komedie. Film pro všechny generace,
19. čtvrtek jehož posláním nemá být pouze dobře pobavit diváka, ale
otevřít v něm i emocionální rovinu chápání mezilidských
vztahů. Režie: Juraj Šajmovič. Hrají: V. Divišová, J. Ježková,
V. Javorský, L. Vaculík, S. Stašová, P. Nový, I. Pazderková,
E. Kočičková, K. Jandová a další.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno **
110 minut ** vstupné 80 Kč
20. pátek LORAX
21. sobota Americký animovaný film. Co je to za svět, ve kterém už
22. neděle není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko,
v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů. Režie: Chris Renaud.
V českém znění: T. Juřička, O. Brousek, M. Kantorková,
D. Hašková, M. Holán a další.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno **
mluveno česky ** 86 minut ** vstupné 70 Kč
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27. - 31. 8. ZKUŠEBNÍ DIGITÁLNÍ PROMÍTÁNÍ VE 2D A 3D
Program bude upřesněn na samostatných plakátech.

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
9:30 - 17:00 (po - pá)		
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

