
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V DUBNU 2013
úterý 2. 4. SETKÁNÍ S MIROSLAVEM ROUBÍNKEM

Setkání s autorem výstavy Roubasovy střípky
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** 17:00 hodin 

čtvrtek 4. 4. STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK OČIMA ANTROPOLOGA 
Přednáší antropoložka Mgr. Marcela Víšková 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 5. 4. JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 7. 4. SVĚT PODLE FAGI
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DNO 
Představení pro děti a mládež od 15 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 8. 4. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
Kateřina a Miloš Motani: Tajemství pouště
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 8. 4. DIVOKÝ MADAGASKAR
Kateřina a Miloš Motani - cestopisný pořad  
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

středa 10. 4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Ve spolupráci s D-Promo
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 10. 4. SPECIAL PROVIDENCE
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… + FLAMENGO
Jazzinec 2013
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
ve spolupráci s UFFO - SCT
Národní dům ** 19:00 hodin

čtvrtek 11. 4. HISTORIE DOLOVÁNÍ NA RADVANICKU
Přednáší Mgr. Roman Reil
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

12. - 13. 4. ČESKO ZPÍVÁ 2013 
7. ročník celostátní pěvecké soutěže 
Pořadatel: ART PRESTO - reklamní a umělecká 
agentura a UFFO - SCT

neděle 14. 4. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Anfas
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 15. 4. JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Představení Divadla MaléHry pro MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 17. 4. THE BEATLES & QUEEN
Divadlo a hudba: Moravské divadlo Olomouc
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 18. 4. JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE
Přednáší PhDr. Ludmila Žlábková
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin 

čtvrtek 18. 4. OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Činoherní divadlo B:  
Městské divadlo Mladá Boleslav
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 21. 4. ŽABÁCI (Sny starého dědka)
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Líšeň
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 22. 4. BESÍDKA 2013
Zábavné představení DIVADLA SKLEP
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 25. 4. OBJEVITELÉ NEZNÁMÝCH DÁLEK
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 25. 4. PREZIDENT DR. EDVARD BENEŠ  
A KLÍČOVÉ OKAMŽIKY ČESKÝCH DĚJIN
Přednáší PaedDr. Karel Řehák 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 25. 4. MARSYAS (1973 - 2013)
Zuzana Michnová, Oskar Petr & Petr Kalandra 
Memory Band 
Předkapela: Hromosvod
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 28. 4. KABARET SHAKESPEARE
Divadelní delikatesy: Studio Damúza, Praha 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pondělí 29. 4. MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Pořadatel: ZUŠ Trutnov ve spolupráci s o. s. Studio 
a tanečními skupinami z Trutnova

úterý 30. 4. ČARODĚJNICE
Akce pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT a Středisko volného času, 
Trutnov
Řazení lampionového průvodu od 20:00 hodin 
před Uffem ** odchod průvodu ve 20:15 hodin 
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 VÝSTAVY
do 16. 4. TEREZA Z DAVLE: GRANDHOTEL

Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

do 19. 4. PAVEL VÁCHA: JAZZOVÉ VZPOMÍNKY
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 20. 4. IVAN OUHEL
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 21. 4. JÁ JSEM HORNÍK, KDO JE VÍC: Z HISTORIE 
UHELNÉHO HORNICTVÍ NA TRUTNOVSKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově  
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 4. HANA ČERNÁ: INDIE - HORY LADAKHU
Výstava fotografií z náročného třítýdenního treku 
v horách Indie
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63) 

do 30. 4. IVAN MAREK: FOTOGRAFIKY
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)

do 2. 6. VERONIKA SOURALOVÁ: KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 31. 8. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

2. 4. - 22. 5. MIROSLAV ROUBÍNEK: ROUBASOVY STŘÍPKY
Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu 

24. 4. - 28. 5. MICHAEL RITTSTEIN: PAVOUK V KULICHU
Vernisáž 23. 4. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

25. 4. - 21. 6. JAROSLAV JIRMAN: TÓNY JAZZU 
Vernisáž 24. 4. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s.
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

čtvrtek 4. 4. PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Vyrobíte si taštičku nebo tašku.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 4. 4. HÁČKOVÁNÍ
Pro začátečníky základní technika. Pokročilí 
mohou zhotovit výrobek dle svého výběru. 
16:00 hodin ** cena 250 Kč

6. - 7. 4. KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU:
PASTELKA
Pokračování kurzu Kresba tužkou. Vhodné pro 
zmírnění dysgrafie, dyslexie. 
9:00 hodin ** cena 1950 Kč (ti, kteří absolvovali 
kurz Kresba tužkou, 1450 Kč)

čtvrtek 18. 4. ŠPERKY Z TEPANÉ MĚDI
Naučíte se připravit si měděný plátek, tvarovat ho 
a tepat. Zdobit šperk korálky, drátky. Lektorka: 
Anna Talábová.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

pátek 19. 4. KERAMICKÉ ODPOLEDNE
Vytváření květníků, svícnů a mís. Jednoduché jsou 
keramické zvonkohry.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

úterý 23. 4. KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Naučíte se míchat barvy, zapouštět, vykrývat, 
akvarelovou a solnou techniku. K dispozici barvy 
na hedvábí, kontury, hedvábné šály, rámy na 
malbu. Pracovat můžete na hedvábné vitrážce 
do okna, kravatě, pouzdru na brýle, šátku aj. 
Lektorka: Anna Talábová.
16:30 hodin ** cena 250 Kč 

čtvrtek 25. 4. MALOVANÁ ZRCADLA, RÁMEČKY A CEDULKY
Vytvoříte nápadité dárky a dekorace, budete 
pracovat s barvami, lazurovat a kombinovat. 
Lektorka: Jarmila Schubertová.
17:00 hodin ** cena 250 Kč

26. - 27. 4. KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU: 
TUŽKA
Základní kurz. S sebou černobílý portrét, který 
byste chtěli zkusit. Kurz je akreditovaný MŠMT. 
Lektorka: Mgr. Jarmila Schubertová.
9:30 hodin ** cena 1950 Kč 

sobota 27. 4. FIMO ŠPERKY
Barevné i decentní šperky. Kurz je akreditovaný 
MŠMT. Lektorka: Julie Burdychová.
9:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 27. 4. KAŠÍROVÁNÍ
Možnost zhotovit dekorace, loutky apod. Kurz 
je akreditován MŠMT. Lektorka: Mgr. Tereza 
Komárková.
10:00 hodin ** cena 350 Kč 

sobota 27. 4. KORÁLKOVÉ ŠPERKY
Korálkové šperky, ketlování, šité šperky. 
Seznámení s bižuterními komponenty. 
Lektorka: Julie Burdychová. 
13:00 hodin ** cena 250 Kč

ČESKO ZPÍVÁ 2013

Pořadatel: ART PRESTO - reklamní a umělecká agentura 
a UFFO - SCT 

7. ročník celostátní prestižní pěvecké soutěže s mezinárod-
ní účastí ze Slovenska, Polska a Ruska. Patronkou soutěže je 
zpěvačka Kamila Nývltová. 
Více informací: www.cesko-zpiva.cz 

SEMIFINÁLE SOUTĚŽE 
Veřejný koncert 90 semifinalistů „bojujících“ o postup do fi-
nále soutěže. 
pátek 12. 4. ** UFFO ** 9:30 hodin ** bez vstupného

DĚTSKÉ FINÁLE
Sólisté 9 - 14 let. Pěvecká show 10 finalistů. 
pátek 12. 4. ** UFFO ** 17:00 hodin ** bez vstupného

VELKÉ FINÁLE 
Sólisté 15 - 26 let. Hlavní GALAVEČER soutěže. Pěvecká show 
10 finalistů. 
Hosté: akrobatické duo DaeMen, Bublinková show, zpěvačka 
Kamila Nývltová. 
Hvězdná porota: Eduard Klezla, Bohouš Josef, Tomáš Savka, 
Renata Drössler, Kamila Nývltová, Milan Herman, Lenka Ha-
tašová a další. 
sobota 13. 4. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘI V ODDĚLENÍ PRO DĚTI

V březnu - měsíci čtenářů jsme v oddělení pro děti vyhodnotili 
čtenáře s nejvíce výpůjčkami. Do hodnocení byly započítávány 
pouze knihy, ne periodika.
Nejlepšími čtenáři za rok 2012 jsou:
1. místo Barbora Langerová - 245 knih
2. místo Daniela Murčová - 217 knih
3. místo Kateřina Jánová - 184 knih
Všem umístěným čtenářkám gratulujeme a přejeme, aby jim 
láska k četbě i nadále obohacovala život a byla pro ně zdrojem 
poučení i radosti. Na památku za pěkné umístění obdrží knihu.

OBJEVITELÉ NEZNÁMÝCH DÁLEK
čtvrtek 25. 4. od 16:00 hodin

Objevování je tak staré jako lidstvo samo. Přirozená zvědavost 
nutila lidi pátrat po tom, co je za hranicemi jejich současných 
znalostí o světě. Objevitelství na sebe bere různé podoby, a tak 
není vždy jednoduché určit, kdo je skutečný objevitel. Při na-
šich pravidelných měsíčních schůzkách s dětmi, které mají zá-
jem dozvědět se něco nového, se pokusíme vrátit kousek do 
minulosti, do časů mocných flotil, kdy se do hlavních evrop-
ských měst přelévalo bohatství vzdálených civilizací. Zaměříme 
se např. na vikingské cestovatele, na období renesance a obje-
vitelské plavby, na Marca Pola, na hledání Ostrovů koření, na 
vzdálené asijské země, plavbu kolem světa a mnoho dalšího. 
Dětem přiblížíme i úchvatný svět pirátů, ukrytých pokladů a je-
jich hledačů.
Tato setkávání jsou určena dětem mladšího školního věku. 
Rádi uvítáme všechny zájemce.

ROSTU S KNIHOU

V pondělí 15. 4. od 9:00 do 11:00 hodin bude pobočka v Horním 
Starém Městě k dispozici maminkám na mateřské dovolené 
a jejich dětem. Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne 
mezi samými hezkými knížkami a stejně starými kamarády. 
Trutnovské maminky na mateřské dovolené mohou využívat 
oddělení pro děti na Krakonošově náměstí každou středu od 
8:00 hodin.

LOVCI PEREL - POTOPME SE DO HLUBIN PŘÍBĚHŮ …

Od října 2012 probíhá v oddělení pro děti soutěž Lovci perel. 
Účastníkům soutěže stačí objevit v knihovně speciálně ozna-
čené knihy, tzv. „perlorodky“, přečíst je a zodpovědět několik 
jednoduchých otázek. Za ty správně zodpovězené dostávají 
čtenáři perlu. Lov perel není povinný, ale je báječný a záro-
veň je to i příjemné soutěžení o to, kdo si navlékne co nejdelší 
šňůru perel. Do hry se zatím přihlásilo 50 dětí, v čele je zatím 
soutěžící se 62 perlami.
Po skončení soutěže (v červnu 2014) budeme zodpovězené 
otázky odesílat do Knihovny města Hradce Králové a vylosova-
né děti mají šanci obdržet hodnotnou cenu.
Upozorňujeme děti, že možnost zapojit se do soutěže je stá-
le aktuální, protože mohou odpovídat i na otázky týkající se 
knih, které četly již dříve.

JAZZINEC 2013

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s. 
ve spolupráci s UFFO - SCT

MIŠÍKOVO KUŘE V HODINKÁCH A JAZZOVÉ „UFO“

V dubnu nabídne mezinárodní jazzový festival Jazzinec už jen 
dva koncerty. Potěší především milovníky rockových fúzí: slavný 
maďarský kvartet Special Providence se nebrání ani nu-metalu 
a Flamengo s Vladimírem Mišíkem dají vzpomenout na časy, kdy 
se u nás kalil jazzrock. 
Na bilancování letošního Jazzince je ještě brzo, přesto může být 
dramaturg Tomáš Katschner spokojený. Jeho cíl představit v Trut-
nově spoustu čerstvých jazzových výhonků i legend a nedržet se 
striktně žánru byl opět splněn. „Za těch 15 let, co připravuje-
me jazzincový maraton, si stále víc uvědomujeme, jak fascinující 
a nevyčerpatelná je hudba. I letos byl každý koncert naprosto 
jiný a neopakovatelný. Co kapela, to zcela jiný přístup k hud-
bě - od tradičního pojetí až po novátorství. I poslední dubnový 
koncert bude v tomto duchu. Poklona legendárnímu albu Kuře 
v hodinkách a poté smršť od Maďarů, kteří si nelámou hlavu nad 
tím, kde končí nu-metal a začíná jazzové fusion,“ říká Katschner.
Ví, o čem mluví. Special Providence je skutečně burácivým kok-
tejlem progressive fusion, sršící moderním jazzem, vznosným 
artrockem i drum´n´bass. Ambiciózní maďarský instrumentální 
kvartet se obloukem vrací do minulosti a představuje si, jak by 
zněli Mahavishnu Orchestra s Janem Hammerem, kdyby vsadili 
na heavy metal. Anebo, napsáno v tisku černé na bílém, „jako by 
vám na dvorku přistálo ufo poskládané ze součástek Dream The-
ater, Billy Cobhama a Grega Howea“. Z vyladěného korábu pak 
vystoupí sehraná posádka: Cséry Zoltán (klávesy, syntezátory), 
Kertész Márton (kytara), Fehérvári Attila (baskytara) a Markó 
Ádám (bicí). Ortodoxní jazzmani, co mají rádi, když po bicích 
košťátka jen ševelí, si u všech těch nepředvídatelných zvukových 
explozí budou chvílemi možná zacpávat uši, ale za chvíli i tak 
zjistí, že se za nimi skrývají vynikající, zbůhdarma neexhibující 
instrumentalisté. A hlavně kreativně propracované kompozi-
ce, v nichž se přes sebe vibrujícím způsobem přelévá funky jazz 
s prog rockem. 
Legendární album. Legendární kapela. Legendární skladby. Až 
příliš legend najednou, ale to je tak všechno, co s tím můžete 
udělat. Kuře v hodinkách & Vladimír Mišík jsou totiž opravdu 
legendy. Oslavy 40. výročí vzniku alba, které vloni vyšlo v ree-
dici, proto po právu pokračují. K původním členům Flamenga 
- Vladimír Mišík, basista Vladimír Kulhánek a kytarista Pavel 
Fořt - se přidali muzikanti z ETC… a hosté: Jiří Zelenka (bicí), 
Pavel Skála (kytary), Jakub Doležal (saxofon, flétna) a Pavel Bo-
hatý (zpěv, klávesy). Kuře v hodinkách zvítězilo snad ve všech 
anketách o nejlepší a nejzásadnější album české rockové histo-
rie a to samé nadšení dodnes sdílejí také posluchači - pamětníci 
i generace po nich. Básně Josefa Kainara ve spojení s hutným, 
na svou dobu přelomovým rockem s jazzovými vklady skupiny 
Flamengo pomohly v roce 1972 „nasadit laťku de facto nové dis-
ciplíně rockového zpěvu v českém jazyce“. Flamengo se vydání 
alba nedočkalo, ale album se mezitím proměnilo v rockový kult. 
Zpěvák a skladatel Vladimír Mišík patří do Beatové síně slávy, 
a přestože letos v březnu oslavil šestašedesátiny, na koncertech 
si to přesto pořád užívá. „Jsem strašně rád, že ještě můžeme 
vystupovat po celé republice. Přece nebudu chodit jako důchod-
ce s hůlkou do parku a rozhánět křičící děti,“ vysvětlil svůj elán 
Vladimír Mišík. Se stejnou chutí se také znovu pustil do zpívání 
skladeb z Kuřete v hodinkách. Na koncertě 10. dubna v Národ-
ním domě ale uslyšíte i to nejlepší od ETC…
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

Galerie města Trutnova patří od 14. března lyrickému 
abstraktnu. Příznivcům tohoto výtvarného stylu připo-
menu slova kurátora výstavy Richarda Druryho: „Vznik, 
klíčení, růst, trvání, pohyb, hmat, posléze i zánik - doslo-
va i pomyslně - to vše přenáší Ivan Ouhel na živou půdu 
obrazové plochy. Jde mu výhradně o průnik do nejintim-
nější hmoty vlastní senzibility a její následné uchopení ve 
výtvarném artefaktu - ať již v malbě, kresbě, grafice. Jeho 
práce se mnohdy zdají být prosvětleny odněkud zevnitř, 
což je snad umožněno tím, že v plném uznání všudypří-
tomných procesů přírodní proměny se samy stávají sou-
částí těchto proudů skryté energie.“ 
Výstava obrazů a kreseb Ivana Ouhela skončí 20. dubna.

Poté prostory galerie zaplní magie surrealistů. Díla třiceti 
výtvarníků nebudou tentokrát soustředěna pouze na jed-
no místo. Tvůrce tohoto stále aktivního uměleckého smě-
ru přivítá ještě Muzeum Podkrkonoší a občanské sdružení 
Trutnov - město draka. Výjimečnou koncepci kolektivu sur-
realistů připravuje Bruno Solařík a Martin Stejskal, jenž svá 
díla předvedl v naší galerii v roce 2006 pod názvem „Myslet 
draka“. 
Vernisáž se chystá na pátek 3. května. 
Doprovodnou výtvarnou dílnu pro školy k výstavě Ivana Ou-
hela Čáry a mázy lze objednávat na tel. 499 815 916. 

Jazzové vzpomínání z let šedesátých a sedmdesátých ve fo-
tografiích Pavla Váchy vystřídají ve fotogalerii městského 
úřadu Tóny jazzu Jaroslava Jirmana. V pořadí třetí a záro-
veň poslední doprovodná výstava Jazzince mapuje tento 
festival z pozice lokálního patriota, který se netají tím, že 
tady se cítí nejlíp, přestože cestuje velmi rád ...
Jaroslav Jirman vystudoval ČVUT Praha - obor elektro. 
Své první snímky pořídil na dvouokou zrcadlovku Ljubitěl, 
o kterou přišel při okupaci v roce 1968 na trutnovských bari-
kádách. Následoval fotoaparát EXA a po sametové revoluci 
několik fotoaparátů Canon, nyní pracuje s aparátem Nikon. 
Nevyhýbá se žádnému tématu - amatérsky fotografuje 
krajinu, zvířata a v poslední době by rád zachytil člověka, 
tedy nálady a postoje různých typů lidí. Přes hledáček svého 
fotoaparátu objevuje pro sebe nové země na všech konti-
nentech, hory a zároveň jejich obyvatele. Protože má rád 
jazz, navštívil jeden z prvních koncertů trutnovského Jaz-
zince a od té doby už chodí na tento hudební festival jen 
a pouze obtěžkán svým Nikonem. K muzice patří vášnivé 
emoce a Jaroslav už byl lapen do sítě této proudící energie, 
s velkým zaujetím „konzervuje“ prchavé chvilky pro další 
nadšence stejného ražení ...
Pro naše stálé návštěvníky bude na vernisáži 24. dubna 
(17:00 hodin) opět připraveno překvapení v podobě zají-
mavého hudebního vystoupení, výstavu samotnou můžete 
zhlédnout do 21. června.

Alena Rodrová

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

JÁ JSEM HORNÍK, KDO JE VÍC: Z HISTORIE 
UHELNÉHO HORNICTVÍ NA TRUTNOVSKU

Výstava připomíná více než čtyři století trvající historii uhelného 
hornictví na Trutnovsku. První písemná zmínka o dobývání uhlí v 
našem regionu pochází z roku 1570 a váže se k Žacléřsku. Hlubinná 
těžba uhlí skončila v Podkrkonoší v roce 1994, kdy byl uzavřen Důl 
Kateřina v Radvanicích. Výstava připravená ve spolupráci s mon-
tánním badatelem Václavem Jiráskem přibližuje historii dobývání 
uhlí na Žacléřsku, Rtyňsku, Svatoňovicku i Radvanicku. K vidění 
jsou exponáty ze soukromých i muzejních sbírek (Městské muze-
um Rtyně v Podkrkonoší, Městské muzeum Žacléř, Důl Jan Šverma, 
o. p. s., Palivový kombinát Ústí - středisko Východočeské uhelné 
doly Trutnov, Báňská záchranná služba Odolov a další), jako dobo-
vé hornické lampy, sbíječky, přilby, záchranné přístroje, uniformy, 
plány, dokumenty, odznaky, fotografie. Výstava potrvá do 21. 4.

VERONIKA SOURALOVÁ: KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE

Výstava představuje průřez tvorbou proslulé fotografky mikro-
světa hmyzu Ing. Veroniky Souralové (rozené Milesové), která své 
dětství prožila v Hostinném a v Trutnově vystudovala gymnázium. 
Věnuje se tvorbě koláží a systematickému pořizování fotografic-
kých celků ze života hmyzu, o který se léta zajímá. Vydala také 
několik vysoce hodnocených knih pro děti a mládež. Vystaveny 
jsou např. makrosnímky motýlů, mravenců nebo včel, především 
z oblasti Jestřebích hor, kde má autorka chalupu. Součástí výstavy 
jsou i výtvarné práce na téma hmyz, jejichž autory jsou žáci ZUŠ v 
Trutnově. Výstava potrvá do 2. 6.

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regi-
onu je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovině 
13. století a zanikl v roce 1447, kdy jej odkoupili Slezané a pobořili, 
neboť zde sídlila loupeživá posádka ohrožující široké okolí. Výsta-
va prodloužena do 31. 8. 

STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK OČIMA ANTROPOLOGA

Antropoložka Mgr. Marcela Víšková (Labrys, o. p. s.) přiblíží po-
sluchačům, co zajímavého lze zjistit z kosterních pozůstatků zís-
kaných při archeologických výzkumech z pohledu antropologie, 
tj. vědy zabývající se původem, vývojem a zákonitostmi fyzických 
změn člověka. Mgr. Víšková se mimo jiné bude zabývat zraněními, 
chorobami, úmrtností, výživou a dalšími aspekty středověké po-
pulace, které dokáže antropolog vyčíst z kosterních pozůstatků. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 4. 4. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

HISTORIE DOLOVÁNÍ NA RADVANICKU

Ředitel Státního okresního archivu v Trutnově Mgr. Roman Reil, 
který se dějinám dolování v regionu již několik let intenzivně vě-
nuje a na toto téma napsal knihu, seznámí posluchače s historií 
dolování v radvanicko-vernéřovickém revíru, zahrnujícím oblast 
obcí Chvaleč, Radvanice, Slavětín, Horní Vernéřovice, Dolní Verné-
řovice, Jívka a Bystré. První doklad o dolování černého uhlí v tomto 
revíru pochází z roku 1804. Těžba uhlí zde byla ukončena v roce 
1994 na Dole Kateřina. Přednášející také připomene těžbu mědi v 
Dolních Vernéřovicích a uranu v Radvanicích. Přednáška se koná ve 
čtvrtek 11. 4. v 17:00 hodin. Vstup volný. 
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JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE

PhDr. Ludmila Žlábková, autorka folkloristické publikace Stojí 
buk vprostřed luk, představí v rámci přednášky život na venko-
vě a lidové zvyky tak, jak se jejich odraz dochoval na stránkách 
rodinných a obecních kronik i ve vyprávění pamětníků. Sezná-
mí s jarními zvyky a obyčeji v minulých staletích i v současnosti. 
Připomene jak tradiční svátky, které z našeho života nevymi-
zely a dodnes jsou milníky ohraničujícími jednotlivé části roku, 
tak i ty zvyky, které bychom ve svém okolí už marně hledali. 
Svoje vyprávění oživí nejen fotografiemi, ale také ukázkami in-
terpretace lidových tradic v podání dětského folklorního sou-
boru Červánek z Hradce Králové. Přednáška se koná ve čtvrtek 
18. 4. v 17:00 hodin. Vstup volný.

PREZIDENT DR. EDVARD BENEŠ 
A KLÍČOVÉ OKAMŽIKY ČESKÝCH DĚJIN

Přednášející PaedDr. Karel Řehák zaměří svou pozornost na 
osobu druhého československého prezidenta Dr. Edvarda Be-
neše (1884 - 1948). Připomene Benešovou úlohu při vzniku 
samostatného československého státu v roce 1918, jeho roli 
v období neblahé Mnichovské konference v září 1938, přiblíží 
činnost čs. exilové vlády v Londýně za druhé světové války i roli 
prezidenta Beneše při únorových událostech roku 1948, kdy 
moc v zemi převzala KSČ. Přednáška se koná ve čtvrtek 25. 4. 
v 17:00 hodin. Vstup volný.

TEREZA Z DAVLE: GRANDHOTEL

Tereza z Davle ve svém posledním autorském projektu nazva-
ném Grandhotel rozvinula na poli komorních aktů téma hote-
lu. „Na fotografiích vystupují ženy ve věkovém rozmezí 16 až 
50 let, často jsou to mé sousedky, které jsem oslovila, dále pak 
baletky, herečky, studentky, servírky ... Většina z mých mode-
lek (ne-modelek) s pózováním žádnou zkušenost nemá. Každá 
z těchto žen mě inspirovala jinak,“ říká autorka.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu 
kultury ČR.
do 16. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma

MICHAEL RITTSTEIN: PAVOUK V KULICHU

„Unikátní třicetimetrová stěna umožňuje panoramatickou 
ukázku novějších prací v souvislé instalaci velkých pláten. S při-
cházejícím jarem už asi kulich nebude třeba, avšak pavouk tan-
čí dál,“ představuje svou výstavu obrazů prof. Michael Rittstein 
z pražské AVU.
Vernisáž se koná v úterý 23. 4. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu 
kultury ČR.
24. 4. - 28. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma

DIVOKÝ MADAGASKAR

Madagaskar je domovem rostlin a zvířat, které nikde jinde ne-
najdete - osmdesát procent rostlin a zvířat se vyskytuje pouze 
tady. Je tu deštný prales, mangrový les, kokosové palmy, baná-
nové plantáže, rýžová pole, mohutné baobaby, suchý opadavý 
les i trnitá buš. Lemuři, chameleoni, gekoni, hroznýši, pestro-
barevné žáby i „nejošklivější“ zvíře na světě aye-aye. Mada-
gaskar, to je domov úžasných Malgašů - jsou velmi chudí, pra-
covití, veselí a nesmírně srdeční. Žijí kousek od Afriky a přitom 
v nich koluje africká, asijská, arabská i evropská krev. Kateři-
na a Miloš Motani (www.motani-photography.com) navštívili 
park Arcandia, bývalý pirátský ostrov St. Marie, kde se v zátoce 
zdržují velryby, rezervaci Kirindy, krasovou oblast Tsingy de Ba-
maraha, zavítali i mezi zlatokopy a hledače safírů. 
pondělí 8. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 
** předprodej vstupenek od 4. 3.

ČARODĚJNICE

Poslední dubnový večer patří oslavě všech čarodějnic. Stejně 
jako v minulých letech je i letošní akce, kterou pořádají UFFO 
- SCT a Středisko volného času, Trutnov, určená především dě-
tem. Sraz účastníků je ve 20:00 hodin před Uffem. Lampionový 
průvod se vydá ve 20:15 hodin směrem k ZŠ R. Frimla. Tam si 
děti budou moci vyzkoušet v čarodějnických brlozích (novin-
kou bude africký šamanský brloh) několik soutěží, her a úkolů. 
Program bude zahájen po příchodu lampionového průvodu 
cca ve 20:45 hodin. Těšit se můžete rovněž na velkou vatru 
a malý čarodějnický ohňostroj. Samozřejmostí je příjemné po-
sezení, občerstvení s možností opéct si špekáčky. K poslechu 
i tanci zahraje country kapela Jarní vánek. Předpokládaný ko-
nec programu ve 23:00 hodin.
Partner akce: Mladá fronta a. s.
úterý 30. 4. ** řazení lampionového průvodu od 20:00 hodin 
před Uffem ** odchod průvodu ve 20:15 hodin ** bez vstup-
ného

Z NABÍDKY POŘADŮ NA KVĚTEN 2013

11. 5.   STRAŠIDLÁCI 
 Akce pro děti i dospělé

12. 5. U KANÓNU STÁL
 Rodinné UFFOkousky: 
 Divadlo DRAK Hradec Králové
 Představení pro děti a mládež od 12 let
 Vstupné: žáci a studenti 80 Kč, ostatní 120 Kč. 

Předprodej vstupenek od 8. 4. 

18. 5. OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
 Akce pro malé i velké, mladé i staré - country 

muzika, občerstvení, hry a soutěže pro děti, 
posezení v příjemné atmosféře

19. 5. ANČA A PEPÍK
 Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné: děti, žáci a studenti 80 Kč, ostatní 

120 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 4.

31. 5. - 2. 6. CIRK-UFF 
 3. mezinárodní festival nového cirkusu
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

DIVADELNÍ SEZONA

Sezona 2012/13 pomalu končí, ale přesto je před námi ještě 
několik velice zajímavých divadelních představení. O těch dub-
nových se dozvíte z následujících článků. A zde jsou základní 
informace o dalších představeních:
MÍNUS DVA
Toto představení v rámci skupiny Činoherní divadlo A se ne-
mohlo uskutečnit v původně plánovaném listopadovém termí-
nu, nabízíme Vám ho tedy až nyní - ve čtvrtek 2. května. V in-
scenaci, která vznikla ve spolupráci Divadla B. Polívky a Štúdia 
L+S, uvidíte v hlavních rolích Bolka Polívku a Milana Lasicu. 
Předprodej vstupenek od 2. 4. Vstupné 360, 330, 300 Kč.
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Jaroslav Dušek a Nataša Burger v inscenaci Divadla Na Jezerce, 
Praha. Představení, které patří do předplatitelské skupiny Či-
noherní divadlo B, můžete vidět v pátek 3. května. Předprodej 
vstupenek od 2. 4. Vstupné 360, 330, 300 Kč.
DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ
Lehce mrazivou grotesku, jejímž autorem je Xindl X, přiveze 
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha. Představení uvedeme 
v rámci skupiny Činoherní divadlo A v pondělí 6. května. Před-
prodej vstupenek od 2. 4. Vstupné 340, 310, 280 Kč.
SUGAR!
Muzikálová komedie „Někdo to rád horké“ v provedení Měst-
ského divadla Brno. Uvádíme v rámci předplatitelské skupiny 
Divadlo a hudba v úterý 21. května. Předprodej vstupenek od 
22. 4. Vstupné 400, 370, 350 Kč.
BRATŘI KARAMAZOVI
Tato skvělá inscenace Dejvického divadla je ze zdravotních dů-
vodů přeložena z dubna až na září, a to konkrétně na středu 
18. září. Pro stávající předplatitele skupiny Činoherní divadlo A 
budou pro vstup platit abonentky sezony 2012/13. Předprodej 
vstupenek od 19. 8.

THE BEATLES & QUEEN
Divadlo a hudba: Moravské divadlo Olomouc

Taneční výpověď nejen jedné generace. Dvě vůdčí osobnosti 
z jejich středu již mezi námi nejsou, ale jejich hudba a písně na-
štěstí ano. Robert Balogh se nechal inspirovat skupinou Queen, 
jejíž duší byl Freddie Mercury, a Igor Vejsada skupinou Beatles, 
jejíž duší byl John Lennon. Škoda jen, že u obou je třeba použít 
slovesa byl. Pro ty, kteří měli štěstí prožívat s nimi všechno dob-
ré i zlé, bude večer hudebně pohybovou reminiscencí, a pro 
ostatní, kteří vše krásné i smutné, ale neopakovatelné neměli 
možnost prožít, to bude třeba takové malé pohlazení po duši. 
Snahou inscenátorů je ukázat divákům, že umělecké a lidské 
charizma je možno vyjádřit i pohybem. 
Autoři: Robert Balogh, Igor Vejsada. Choreografie a režie (Be-
atles): Igor Vejsada. Choreografie a režie (Queen): Robert Ba-
logh. Tančí: Michal Klapetek, Radek Vojtěch, Ján Kočík, Dmi-
trij Savakov, Aya Shinoda, Jelena Iliina, Vadim Tsepelev, Jana 
Hanáková, Ivo Jambor, Sylva Pospíšilová, Lucie Martináková 
- Hloužková, Renáta Mrózková, Tomáš Derka, dále účinkují čle-
nové baletního souboru Moravského divadla a děti Baletního 
studia Moravského divadla.
středa 17. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Divadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 360, 
330, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 3.

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav

Tragikomedie. Dramatizace novely, kterou proslavil oscaro-
vý film Jiřího Menzela. Úsměvný a zároveň smutný a tragický 
příběh tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém 
středočeském nádraží v době druhé světové války. 
Autoři: Bohumil Hrabal - Ivo Krobot. Dramatizace a režie: Ivo 
Krobot. Hrají: Matouš Ruml, Petr Halíček, Miroslav Babuský, 
Ivana Nováčková, Dagmar Teichmannová, Tereza Rumlová 
j. h., Petra Nakládalová, Eva Horká, Ludvík Jiřík, Roman Teprt, 
Petr Prokeš, Petr Bucháček, Ivo Theimer, Michal Kopčan, Petr 
Zelený, Lubor Šonka (klavír), Jaroslav Smejkal (klarinet), Vilém 
Bernáček (violoncello).
čtvrtek 18. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Činoherní divadlo B - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 
330, 300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 3.

KABARET SHAKESPEARE
Divadelní delikatesy: Studio Damúza, Praha

Poslední představení předplatitelské skupiny Divadelní delika-
tesy v této sezóně. Ve hře, jejíž autorkou je Lucie Trmíková, 
hrají důležitou roli zhudebněné Shakespearovy sonety, úryvky 
z Knihy Job a žalmy. Na hudebním partu pracuje Emil Viklický. 
V režii Jana Nebeského se hereckých a pěveckých partů zhostí 
David Prachař, Karel Dobrý, Lucie Trmíková a Miloslav König, 
přímo na scéně budou hrát dva hudebníci - Matěj Kroupa, Pe-
ter Binder a UFFO bude nejspíš mít tu čest, že v trutnovském 
představení bude hrát i Emil Viklický, který v představení jinde 
vystupovat nebude. Produkce: Studio Damúza, Praha.
Divadelní hra vychází ze Shakespearových sonetů adresova-
ných milovanému příteli a záhadné Černé dámě. Sleduje vzta-
hy v tomto milostném trojúhelníku: stárnoucí básník, mladý 
šlechtic, Černá dáma. Stárnoucí Shakespeare pronásledovaný 
strachem z postupného chátrání, ze ztráty vitality, potence, 
z nemoci a ošklivosti. Proti němu mladý, zkažený, energií kypí-
cí, bohatý a urozený šlechtic WH. Básník se zamiluje. Šlechtic si 
s ním pohrává. Líbí se mu, že má „svého básníka“. Uspokojuje 
to jeho ješitnost a touhu po výstřednosti. Básník trpí. Žárlí na 
přítelovu krásu, mládí. Jen těžko si to přiznává, ale žárlí i na 
jeho titul a bohatství. Jednou vezme šlechtic básníka na „před-
stavení“ s tím, že mu ukáže pořádné divadlo, takové, jaké má 
rád. Když společně dorazí na místo, ukáže se, že jde o veřej-
nou popravu. Ano, zkaženost a dekadence básníka přitahu-
jí. Ale přítelova radost z brutální podívané ho vyděsí. Hádky 
jsou častější a prudší, znechucení sebou samým i tím druhým 
se prohlubuje. Rozhodnou se tedy, že bude lepší, když si od 
sebe na nějaký čas odpočinou. A to je okamžik, kdy se na scéně 
objevuje záhadná Černá dáma. Je to černoška, tmavovláska, 
nebo prostě jen dáma s černýma očima? A co když černá není 
její tvář, ale její duše? Nevíme. Zůstává záhadnou, ponechává 
si své tajemství. Není tu proto, aby ho objasnila. Přichází, aby 
se setkala s básníkem a vlila mu znovu krev do žil. Přichází ve 
chvíli jeho tvůrčí i lidské krize, kdy se zdá, že vše už je ztraceno, 
mládí je pryč a tvůrčí potence vyschla. Básník se zamiluje se 
silou mladíka, kterým byl před dvaceti lety. Konečně žena, kte-
rou celý život hledal! Konečně bytost, která ho chce takového, 
jaký je. Je šťastný. Ale jak dlouho?
Příběh o světě naděje a důvěry v to, že všechna naše bolest, 
všechna naše radost, naše láska, nenávist, život i smrt - má smysl!
neděle 28. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Divadelní delikatesy - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 
320, 290, 260 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 3.
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BESÍDKA 2013
Divadlo Sklep

Besídka je tradiční představení Divadla Sklep. Jedná se o pestrý sled 
scének, skečů, písní a tanců. Autorská tvorba „Sklepáků“ patří již řadu 
let k tomu nejlepšímu, co na divadelní scéně vzniklo, a stále se těší 
obrovskému zájmu publika.
Účinkují: David Vávra/Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza Ku-
čerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša. V kapele Divadla 
Sklep vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtí-
ček, Vladimír Vytiska, Marta Marinová.
pondělí 22. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: přízemí 360 Kč, 
balkon 320 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 3.

MARSYAS (1973 - 2013)
Zuzana Michnová, Oskar Petr & Petr Kalandra Memory Band

Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a autorka písní Zuzana 
Michnová rozhodla na konci roku 2010 k návratu na pódia spolu s pů-
vodním členem Marsyas, zpěvákem a skladatelem Oskarem Petrem. 
S kapelou Petr Kalandra Memory Band se stálým hostem Jiřím Charypa-
rem se rozhodli navázat na tradici původních Marsyas. Výroční koncert 
tedy nabídne průřez tvorbou všech tří zakládajících protagonistů legen-
dární skupiny. Součástí večera bude i upoutávka na nový film režisérky 
Jitky Němcové „Zuzana Michnová - Jsem slavná tak akorát“.
Předkapelou je skupina Hromosvod, která hraje našlapaný písničkový 
folk-rock. Jako předskokany si kapelu vybrali např. Vladimír Mišík, Len-
ka Dusilová, Michal Hrůza, Jablkoň, Nerez, Druhá tráva, Fleret, Luboš 
Pospíšil nebo Schodiště.
čtvrtek 25. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: přízemí 280 Kč,  
balkon 240 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

Rodinné UFFOkousky

SVĚT PODLE FAGI
Divadlo DNO 
Představení pro děti a mládež od 15 let. Divoké písně, co nezařadíte, ale 
si na ně zařádíte. Ujeté loutky, co ujely a vás tu nechaly. Slovní smyčky, 
co se na nich jde oběsit. Kabaret, improvizace, písně, humor, zběsilost 
i v srdci.
Autor: Fagi a DNO. Režie: J. Jelínek. Hudba: M. Dalecký nebo M. E. Kyž-
perský. Scénografie: F. Jelínková a její kamarádky. Hrají: J. Jelínek, M. Da-
lecký/M. E. Kyžperský/J. Kalvodová.
neděle 7. 4. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč,  
ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3. 

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas
Představení pro děti od 3 let. Čtyři pohádky z mechu a kapradí. Skřítci 
Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi 
Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené 
světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se s Le-
dovou panenkou. 
Režie: Petr Mikeska.
neděle 14. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, 
ostatní 70 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 3.

ŽABÁCI (Sny starého dědka)
Divadlo Líšeň
Představení pro děti od 5 let. Loutková groteska o snech, samotě a přá-
telství. Příběh žabích kamarádů (Kvaka a Žbluňka z knihy Arnolda Lobe-
la) je rozšířen o postavu vypravěče - osamoceného podivínského obyva-
tele starého domu. Příchod žab do jeho rybníčku jej přivede ke snění. 
Scénář: P. Dombrovská a kolektiv. Režie: P. Dombrovská. Hudba: T. Vtípil. 
Loutky a scéna: A. Maloň, M. Bumbálková.
neděle 21. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč, 
ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 3.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 

Program uvede současnou nabídku trutnovských prodejen 
a českých autorů oděvu a šperku. Pokud Vás některý z přítom-
ných autorů zaujme svým přístupem k tvorbě oděvu, můžete se 
s ním domluvit na vytvoření modelu přímo pro sebe. 
Aktuální výběr ze své tvorby představí Petr Kalouda, náladu 
slavnostních chvil navodí kolekce Terezy Šnajdrové, v Trutnově 
se poprvé objeví šperky Autentik Vendy Vaníčkové i oděv na-
vržený Zuzanou Lhotovou, který je šitý pod značkou Chizika 
z tanzanských látek přímo v Tanzanii - tamější umění připome-
nou i vystavené obrazy Tingatinga. 
Z trutnovských prodejen bude zastoupen Modex Blanky Kuče-
rové, Hervis Sport a Móda s. r. o., Dámské prádlo Věra Valno-
hová a Móda Karajani (ze sortimentu značek Lerros, Kenny S, 
Coexis, Gin Tonic vybrala Pavlína Karajani to nejzajímavější). 
Obuv zapůjčí trutnovská prodejna CCC. 
Líčení Kateřina Vojířová, účesy Marie Netíková Pakulska. Hud-
bu k přehlídce bude vybírat a hrát DJ Don Marquez, celým ve-
čerem provede Michaela Nosková.
Oděvní kolekce představí tým D-promo pod vedením Dany 
Dufkové.
Partnery módní přehlídky jsou HUDY sport, TK obaly, Vinoté-
ka U HROZNU, Zlatnictví TOKATA, Interiér Design EWELINA, 
WASSBAD, TETRA ZOOCENTRUM, Hračky - bižuterie Věroslava 
Celbová, Papírnictví ZÓNA Věra Matějková a VSV s. r. o. Pilníkov.
středa 10. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: přízemí 240, 
210, 180 Kč, balkon 220, 160 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY

Na svůj úvodní letošní koncert zve do Uffa Městská dechová 
hudba Krakonoška. Jako hlavního hosta přizvala známého 
a populárního zpěváka Jiřího Škváru, jehož rozsáhlý reperto-
ár osloví zejména střední a starší generaci posluchačů. S Ma-
rií Hanzelkovou vytvořil pěvecké duo, které vydalo v loňském 
roce soubor 6 CD a 4 DVD s názvem To bývaly hity. Tento kom-
plet byl za svůj prodejní úspěch oceněn zlatou deskou.
Jiří Škvára nebude jediným zpěvákem. V průběhu koncertu vy-
stoupí i dvojice Jana Kopecká a Vladimír Faistavr a také hosté 
Eva Ducháčová, Marcela Maixnerová, Romana Rošková a Vítěz-
slav Reichel. Slovem provází: Vlaďka Hajnová. Diriguje: Karel 
Peterka a Josef Vlk. Program připravil: Josef Vlk.
Koncert pořádají Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO 
- SCT a město Trutnov.
pátek 5. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** před-
prodej vstupenek od 4. 3.
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KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov

tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz 

1. pondělí PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - kino Vesmír nepromítá

2. úterý
3. středa
19:00 hodin

MAMA
Španělsko-kanadský horor. Pět let Lucas hledal malé neteře, které po 
násilné smrti matky zmizely s otcem neznámo kam. Nakonec se dočká 
satisfakce a obě dívky najde v opuštěné chatě uprostřed hlubokých lesů. 
Režie: A. Muschietti. Hrají: J. Chastain, N. Coster-Waldau, M. Charpentier, 
D. Kash a další.
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** titulky ** vstupné 110 Kč

4. čtvrtek
19:00 hodin

HLEDÁ SE PREZIDENT                                    ART film - pro náročnější diváky
Český dokumentární film. Na pozadí událostí doprovázejících 
první přímou volbu prezidenta se tvůrcům podařilo zachytit obraz 
jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo možné poznat prostřednictvím 
zpravodajských médií. Režie: T. Kudrna.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

5. pátek
6. sobota
16:30 hodin

JACK A OBŘI (3D)
Americký thriller. Starověká válka opět ožívá, když se podaří mladému 
farmáři nevědomky otevřít bránu mezi naším světem a hrůzostrašnou rasou 
obrů. Režie: B. Singer. Hrají: E. McGregor, N. Hoult, S. Tucci, B. Nighy, 
J. Kassir a další.
Mládeži přístupno ** 114 minut ** mluveno česky ** vstupné 120 Kč

5. pátek
6. sobota
7. neděle
19:00 hodin

NA DŘEŇ
Belgicko-francouzské drama. Ali se seznámí se Stephanií, která ve 
vodním parku vystupuje s kosatkami. Ani jeden netuší, že každému z nich 
se vlastní svět brzy zhroutí a jediné, co je může zachránit, je vzájemná 
blízkost. Režie: J. Audiard. Hrají: M. Schoenaerts, M. Cotillard, A. Verdur, 
C. Mariero a další.
Mládeži nepřístupno ** 120 minut ** titulky ** vstupné 110 Kč

7. neděle
16:30 hodin

JACK A OBŘI (2D)     
Americký thriller. 
Mládeži přístupno ** 114 minut ** mluveno česky ** vstupné 90 Kč

9. úterý
10. středa
19:00 hodin

BEZ DOTEKU    
České drama. Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra 
M. Chlupáčka vypráví příběh dospívající dívky, která je předmětem sexuální 
touhy svého nevlastního otce. Hrají: T. Vítů, M. Roden, P. Lustigová, 
K. Hádek, A. Jastraban, O. Malý a další.
Mládeži nepřístupno ** 72 minut ** vstupné 100 Kč

10. středa     
10:00 hodin                    

OMALOVÁNKY
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Proč jsou na 
obloze draci, Omalovánky, Perníkový dědek, Přírodopis v cylindru, Ušatá 
Cecílie, Medicína, Vláček Kolejáček.
Mládeži přístupno ** 67 minut ** vstupné 30 Kč

11. čtvrtek
19:00 hodin

VOJTA LAVIČKA: NAHORU A DOLU           ART film - pro náročnější diváky
Časosběrný dokument režisérky H. Třeštíkové. Snímek byl natáčen 
v průběhu 16 let a ukazuje vzestupy i pády v pracovním i osobním životě 
Vojty Lavičky, romského hudebníka a aktivisty.
Mládeži přístupno ** 88 minut ** vstupné 70 Kč

12. pátek
13. sobota
16:30 hodin

G. I. JOE: ODVETA (3D)     
Americké akční sci-fi. Zartan má ve své moci vládu USA a členy 
G. I. Joe týmu označí za zrádce státu. Organizace Kobra získává kontrolu 
nad světovými vůdci. Hrdinové budou bojovat o holou existenci. Režie: 
J. M. Chu. Hrají: D. Johnson, B. Willis, Ch. Tatum, A. Palicki.
Do 12 let nevhodné ** 120 minut ** titulky ** vstupné 150 Kč

12. pátek
13. sobota
14. neděle
19:00 hodin

DÁVÁM TOMU ROK 
Britská romantická komedie. Nat a Josh jsou spolu šťastni i navzdory 
rozdílné povaze. Jejich svatba je jak z pohádky, ale rodina i přátelé si myslí, 
že jim idylka nevydrží. Režie: D. Mazer. Hrají: S. Baker, R. Byrne, A. Faris, 
R. Spall a další.
Do 12 let nevhodné ** 97 minut ** titulky ** vstupné 100 Kč

14. neděle
16:30 hodin

G. I. JOE: ODVETA (2D)    
Americké akční sci-fi. 
Do 12 let nevhodné ** 120 minut ** titulky ** vstupné 125 Kč

15. pondělí
16. úterý
17. středa
19:00 hodin

HOSTITEL       
Americký thriller. Přepis románu autorky Twilight ságy. Příběh se odehrává 
v nedaleké budoucnosti, kdy se na Zemi usadili neviditelní parazité, schopní 
ovládat mysl člověka. Jeden z nich pronikne i do těla dvacetileté Melanie. 
Režie: A. Niccol. Hrají: S. Ronan, D. Kruger, F. Fisher, J. Abel, M. Irons a další.
Do 12 let nevhodné ** 125 minut ** titulky ** vstupné 100 Kč

18. čtvrtek
19:00 hodin

RENOIR                                                              ART film - pro náročnější diváky
Francouzské drama. Do života velkého malíře Renoira a jeho syna Jeana 
nečekaně vstoupí nekonvenční mladá a krásná žena. Režie: G. Bourdos. 
Hrají: M. Bouquet, Ch. Theret, V. Rottiers a další.
Mládeži nepřístupno ** 111 minut ** titulky ** vstupné 90 Kč

19. pátek
20. sobota 
21. neděle
16:30 hodin

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Český animovaný příběh. Velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína, 
Piňdi a Bobíka ve službách krále a císaře Rudolfa II. Uvádíme v repríze. 
Režie: M. Žabka.
Mládeži přístupno ** 93 minut ** vstupné 100 Kč

19. pátek
20. sobota
21. neděle
19:00 hodin

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Americká krimi komedie. Tři bývalí zločinci se musí opět na jednu noc 
spojit. Val byl právě propuštěn z vězení. Vyzvedává ho nejlepší kamarád 
Doc a brzy se dají dohromady s dalším parťákem Hirschem. Režie: 
F. Stevens. Hrají: A. Pacino, Ch. Walken, A. Arkin a další.
Mládeži přístupno ** 95 minut ** titulky ** vstupné 100 Kč

22. pondělí
23. úterý
19:00 hodin

SPRING BREAKERS
Americká krimi komedie. Čtyři sexy středoškolačky se rozhodnou 
vyloupit fast food, aby měly peníze na dovolenou. Jenže to je jen začátek. 
Režie: H. Korine. Hrají: S. Gomez, A. Benson, V. Hudgens, R. Korine, 
J. Franco a další.
Mládeži do 12 let nevhodné ** 94 minut ** titulky ** vstupné 90 Kč

23. úterý
16:30 hodin

24. středa
19:00 hodin

BABOVŘESKY       
Česká komedie. Film ze života současné jihočeské vesnice, která 
s nadhledem a komediální nadsázkou sleduje kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které zamotají hlavu jejím obyvatelům. Uvádíme v repríze. 
Režie: Z. Troška. Hrají: V. Žilková, J. Synková, L. Plekancová-Vondráčková, 
L. Langmajer, J. Dolanský. 
Do 12 let nevhodné ** 133 minut ** vstupné 90 Kč

24. středa
10:00 hodin

POHÁDKY PRO KOČKU       
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Kotě, 
O kočičce, myšičce a červené slepičce, Kočičí škola, Kocourek Modroočko: 
Já a můj dvojnožec, Malování pro kočku, Kocourek Mňouk.
Mládeži přístupno ** 76 minut ** vstupné 30 Kč

25. čtvrtek
19:00 hodin

ŽIVOT S KAŠPAREM                                       ART film - pro náročnější diváky
Český časosběrný dokumentární film. Snímek sleduje po dobu 23 let 
osud Jakuba Špalka, který byl jako student DAMU v roce 1989 jedním 
z iniciátorů „sametové revoluce“. Dnes šéfuje divadlu Kašpar v Praze. 
Režie: H. Třeštíková.
Mládeži přístupno ** 89 minut ** vstupné 70 Kč

26. pátek
27. sobota
15:30 hodin

AVATAR (3D) 
Americké akční sci-fi. Pojďte se s námi vrátit na vzdálenou planetu 
Pandoru, která je mírumilovným místem s odlišnou civilizací. Zažijete příběh 
ve 3D technologii, kterou jste v našem kině v době premiéry ještě spatřit 
nemohli. Režie: J. Cameron. Hrají: S. Worthington, Z. Saldana, S. Weaver, 
M. Rodriguez a další.
Mládeži přístupno ** 161 minut ** mluveno česky ** vstupné 90 Kč

26. pátek
27. sobota
28. neděle 
19:00 hodin 

PRAVIDLA MLČENÍ
Americký thriller. Život právníka a osamělého otce se změní poté, 
co mladý novinář zjistí jeho skutečnou totožnost. Ocitá se v nebezpečí 
a vydává se na cestu po Americe, aby očistil své jméno. Režie: R. Redford. 
Hrají: R. Redford, S. LaBeout, S. Sarandon, N. Nolte a další.
Mládeži přístupno ** 125 minut ** titulky ** vstupné 100 Kč

28. neděle
16:30 hodin 

KOCOUR V BOTÁCH (3D)
Americká animovaná komedie. Poznali jsme ho jako nájemného vraha, 
který měl sprovodit ze světa zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z něho stala 
nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, 
dostal za odměnu vlastní filmový příběh. Režie: Ch. Miller.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** mluveno česky ** vstupné 100 Kč

29. pondělí
30. úterý
KVĚTEN
1. středa
19:00 hodin

ARGO 
Americký film. 4. listopadu 1979 obsadila skupina íránských studentů 
americké velvyslanectví v Teheránu. Zajali 52 lidí, které drželi v zajetí 
444 dnů. Uprostřed chaosu se podařilo šesti Američanům utéct a najít 
útočiště v domě kanadského velvyslance. Režie: B. Affleck. Hrají: B. Affleck, 
B. Cranston, A. Arkin a další.
Mládeži přístupno ** 120 minut ** titulky ** vstupné 70 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PRODEJ 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


