
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2013
čtvrtek 2. 5. BESEDA S VÁLEČNÝMI VETERÁNY II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 3. 5. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ 
Činoherní divadlo B: Divadlo Na Jezerce, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 4. 5.
neděle 5. 5.

MISTROVSTVÍ ČR V COUNTRY TANCÍCH 
A CLOGGINGU 2013
Pořadatel: Středisko volného času, Trutnov a UFFO - SCT
UFFO ** vždy od 9:00 hodin 

pondělí 6. 5. DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ
Činoherní divadlo A: 
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 9. 5. DOLNOSLEZSKÁ OPERACE RUDÉ ARMÁDY 
A OBLÉHÁNÍ VRATISLAVI V ROCE 1945
Přednáší Mgr. Petr Fuxa 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 11. 5. STRAŠIDLÁCI
Akce pro děti i dospělé
Pořadatel: UFFO - SCT
průběžný start od 13:00 do 15:00 hodin 
v městském parku 

neděle 12. 5. U KANÓNU STÁL
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 13. 5. ZLATÁ HUSA 
Představení divadla Buchty a loutky pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin

středa 15. 5. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Představení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila 
pro 1. st. ZŠ 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 15. 5. HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA VEČEŘI
Setkání s nejstaršími návštěvníky knihovny
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

čtvrtek 16. 5. PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ: TRUTNOV 
VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH - DÍL 2. HORNÍ PŘEDMĚSTÍ
Přednáší Mgr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 17. 5. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

sobota 18. 5. OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Akce pro malé i velké, mladé i staré
Pořadatel: UFFO - SCT, Klub vojenské historie Trutnov 
a město Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 
15:00 - 18:00 hodin 

neděle 19. 5. ANČA A PEPÍK
Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

úterý 21. 5. SUGAR! (Někdo to rád horké)
Divadlo a hudba: Městské divadlo Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 21. 5. NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ
Zábavný pořad travesti skupiny Hanky Panky
Pořadatel: Hanky Panky
Více informací: www.hankypankyshow.eu
Národní dům ** 19:00 hodin ** vstupné 250 Kč 
v předprodeji, na místě 280 Kč ** předprodej vstupenek 
zajišťuje Inforecepce UFFO

čtvrtek 23. 5. POBOČKY KONCENTRAČNÍHO TÁBORA GROSS ROSEN 
V SEVEROVÝCHODNÍM VÝBĚŽKU TRUTNOVSKA 
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáší Mgr. Vlastimil Málek 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 23. 5.
pátek 24. 5.

CESTA - PŘÍBĚH ČLOVĚKA
Taneční představení
Pořadatel: ZUŠ Trutnov a UFFO - SCT
UFFO ** 23. 5. od 18:00 hodin pro veřejnost - vstupné 
50 Kč, děti 20 Kč ** 24. 5. od 8:30 a 10:30 hodin pro školy 
- vstupné 30 Kč

pátek 24. 5. NOC KOSTELŮ V TRUTNOVĚ

Kostel Narození Panny Marie v Trutnově
16:00 - dětský program (dětská farní kapela,     
            malé divadlo, prezentace misijního díla)
18:00 - mše svatá
19:00 - prohlídka kostela s odborným výkladem 
19:30 - koncert „Radostné poselství“ v provedení 
            pěveckého sboru Chorea Corcontica
21:00 - komentovaná prohlídka kostela s průvodcem
22:00 - barokní zpívaný kompletář (noční modlitba) 
            v podání Krkonošského Collegia Musica
22:45 - společná modlitba, požehnání, závěr 
Doprovodný program - fara ve Školní ulici č. 155
20:00 - 22:00 - výstavy, prezentace „Ze života farnosti“, 
            pohoštění

Kostel sv. Václava v Horním Starém Městě
17:30 - bohoslužba
18:30 - přednáška
19:00 - koncert: Kateřina Killarová a přátelé
21:00 - společná modlitba
Doprovodný program - kostelní zahrada
dětské odpoledne, výstavy, prezentace, pohoštění

Kostel farního sboru ČCE (síň Bohuslava Martinů)
17:00 - zahájení, úvodní slovo faráře T. Molnára
17:30 - kostelní lavice a škola v neděli? - děti našeho 
            farního sboru
18:00 - zvonění v šest, komentář ke zvonu
18:05 - kostel pro nevěřící aneb o historii Koncertní síně 
            B. Martinů 
18:00 - putování za tajemstvím kostela - hra pro malé 
            i velké
18:30 - dějiny evangelíků na Trutnovsku
19:00 - křesťanství v klasické hudbě - poslechový pořad 
            R. Tvrdíka
20:30 - J. S. Bach: Goldbergovské variace - klavírní 
            koncert F. Jirky
21:30 - ukončení programu, společná modlitba a píseň
Doprovodný program - fara v Úpické ulici č. 163
18:00 - prohlídka sborových prostor, prezentace života 
            sboru, občerstvení
18:30 - Můj kostel, můj hrad - výtvarná dílna pro děti
22:00 - Milujte své nepřátele - promítání filmu 
            o Přemyslu Pitterovi (76 min.)
Více informací: www.nockostelu.cz
Pořadatel: Arciděkanství Trutnov
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sobota 25. 5. TRUTNOVSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
9. ročník
Více informací: www.vinaritrutnov.cz
Pořadatel: Přátelé dobrého vína o.s. a město Trutnov
10:00 - 16:00 hodin Radnice na Krakonošově náměstí, 
16:00 - 22:00 hodin Krakonošovo náměstí

sobota 25. 5. STUDÁNECKÁ ČAPKIANA
Film „Člověk proti zkáze“ a beseda s herci (F. Řehák, 
J. Tesařová, J. Kačer, T. Juřička, J. Štěpánková), večerem 
provází T. Magnusek
Pořadatel: Obec Malé Svatoňovice, Společnost bratří 
Čapků a UFFO - SCT
UFFO ** promítání filmu od 18:00 hodin, 
beseda cca od 19:30 hodin

středa 29. 5. NEKLAN.CZ
Představení Naivního divadla Liberec pro 5. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

středa 29. 5. PŘEDNÁŠKA S ESOTERICKOU TEMATIKOU
Přednáška je určena lidem, kteří hledají smysl života, 
objasňuje „minulé životy“ a různé duchovní zážitky. 
Volné pokračování únorové akce.
Pořadatel: Vladimír Resl
Národní dům ** 18:00 hodin 

čtvrtek 30. 5. OBJEVITELÉ NEZNÁMÝCH DÁLEK
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 30. 5. KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE VERONIKY SOURALOVÉ
Přednáška s projekcí fotografií
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

31. 5. - 2. 6. CIRK-UFF 
3. mezinárodní festival nového cirkusu
Pořadatel: UFFO - SCT
Více informací: www.cirkuff.cz

VÝSTAVY
do 22. 5. MIROSLAV ROUBÍNEK: ROUBASOVY STŘÍPKY

Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání 
filmu 

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

do 2. 6. MICHAEL RITTSTEIN: PAVOUK V KULICHU
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

do 21. 6. JAROSLAV JIRMAN: TÓNY JAZZU 
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
a Alternativa pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 10. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 5. - 30. 6. PETR RUFFER: KRKONOŠE - KOUZELNÁ KRÁSA HOR
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

4. 5. - 9. 6. HIC SUNT DRACONES: ZDE JSOU DRACI
Vernisáž 3. 5. v Muzeu Podkrkonoší v 17:00 hodin
Pořadatel: Trutnov - město draka, o. s., Galerie města 
Trutnova, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Galerie draka, Galerie města Trutnova, Muzeum 
Podkrkonoší v Trutnově

KURZY
soboty 4. 5., 
18. 5., 1. 6., 
15. 6., 29. 6.

TRUTANČÍRNA
1. trutnovská večerní tančírna pro všechny bez ohledu na 
taneční schopnosti 
Více informací: www.trutancirna.cz
Pořadatel: manželé Beranovi
Střední zdravotnická škola Trutnov ** 
18:00 - 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

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

čtvrtek 2. 5. KERAMICKÉ LAMPY
Kurz je možné využít i na volnou keramickou tvorbu. 
Glazování lampy po vypálení. Možnost dokoupit stínidla 
a elektrické komponenty. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

pátek 3. 5. BAREVNÁ MÝDLA
Peelingová, barevná, bylinková mýdla různých tvarů 
a vůní. Vhodné i pro děti. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 9. 5. KERAMICKÁ LOUTKA
Akreditovaný kurz, který mohou absolvovat i začátečníci. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, 
děti v doprovodu dospělého 70 Kč

pátek 10. 5. MALOVANÁ ZRCADLA, RÁMEČKY A CEDULKY
Lektorka: Jarmila Schubertová. Budete pracovat 
s barvami, lazurovat a kombinovat, stínovat 
a překrývat barvy. 
17:00 hodin ** cena 250 Kč

pátek 10. 5. SLAMĚNÉ OŠATKY
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Naučíte se plést ošatky ze žitné 
slámy tradiční spirálovou technikou. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, 
děti v doprovodu dospělých zdarma

sobota 11. 5. KURZ PALIČKOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
A MÍRNĚ POKROČILÉ
Kurz vede Lenka Máslová-Špetlová, nositelka certifikátu 
Originální krkonošský výrobek. Paličky a herdule 
k dispozici. 
10:00 hodin (cca 6 hodin) ** cena 800 Kč

sobota 11. 5. PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU
Základy pletení, zavírky, druhy opletků. Vyrábět můžete 
tác, koš, ošatku, truhlík, květník. K dispozici pedig, šény, 
dekorační provázky. 
9:30 hodin ** cena 250 nebo 400 Kč

sobota 18. 5.
neděle 19. 5.

PLETENÍ Z VRBOVÉHO PROUTÍ 
Naučíte se několik technik. Lektor je účastník 
a spoluorganizátor světového festivalu proutí v Polsku. 
S sebou i teplejší oblečení pro případnou tvorbu venku.
cena 1600 Kč za oba dny 

sobota 18. 5.
neděle 19. 5.

VITRÁŽE TIFFANY
Vitráže jsou kousky barevného skla spojené olovem nebo 
cínem. U Tiffany techniky se používá cín. Naučíte se řezat 
tvary, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, patinovat. 
Tvorba mozaiky (vytvoříte např. originální rám), šperků, 
vitrážových zrcadel, závěsů do oken, dekoračních výplní. 
9:00 - 17:00 hodin ** cena 2000 Kč za víkendový kurz, 
za 1 den 1100 Kč ** rezervace předem nutná

čtvrtek 23. 5. SMALTOVANÉ ŠPERKY
Způsoby nanášení barev, zdobení, přidávání jiných 
materiálů. Dokončování výrobků: bižuterní komponenty, 
stužky, kůže, lanka.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 25. 5. ENKAUSTIKA
Lektorka: Anna Talábová. Neobvyklá technika malby, 
stará několik tisíc let. Naučíte se vytvořit barevné 
kompozice i tematické obrázky. 
11:30 a 13:00 hodin ** cena 350 Kč 

čtvrtek 30. 5. KERAMICKÉ ODPOLEDNE: MODELOVÁNÍ
Volná tvorba, kterou zvládne každý. K dispozici pomůcky, 
náměty a inspirace. Kurz je akreditovaný MŠMT.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, 
děti v doprovodu dospělého 70 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

OHLÉDNUTÍ ZA NOCOVÁNÍM V KNIHOVNĚ

V pátek 5. dubna se v naší knihovně konala již devátá Noc s Ander-
senem. Letos jsme se rozhodli „dětské spáče“ vybírat opravdu peč-
livě. Spaly zde převážně děti, které knihovnu pravidelně navštěvují 
a zúčastňují se akcí knihovnou pořádaných. 
Letošní noc byla opravdu vydařená, a to nejen z důvodu pečlivě při-
praveného programu, ale především díky skvělé náladě všech dětí. 
Povídání o H. Ch. Andersenovi a Heleně Zmatlíkové pozorně poslou-
chaly a, což je potěšující, hodně informací samy znaly a doplňovaly. 
Bez problémů prošly pohádkovým testem. Báječnou atmosféru vy-
tvořila svým vystoupením čarodějnice v podání bývalé pracovnice 
knihovny D. Středové. Uvařila protistrašidlový čaj, na který se stála 
nikde nekončící fronta. Děti se s čarodějnicí také naučily novou pís-
ničku, a kdyby někdo poslouchal za dveřmi, určitě by neuvěřil, že 
ji nezpívá slavný pěvecký sbor. Ve výtvarné části děti vyráběly přá-
níčka, do kterých zapisovaly to, po čem opravdu touží. Díky dětské 
fantazii vznikla opravdová umělecká díla. O půlnoci jsme zapálili 
svíčky a v průvodu jsme šli k pohádkovému stromu, který jsme před 
devíti lety zasadili s předchůdci dnešních spáčů. Udělali jsme veliký 
kruh, chytli se za ruce, zavřeli oči a mysleli jen na to, co jsme si přáli. 
My knihovnice jsme si přály, aby dětská přání měla sílu plnit se.
V knihovně také probíhaly sportovní soutěže, módní pyžamková 
přehlídka a improvizovaná vystoupení šikovných dětí. Ty si před 
usnutím ještě poslechly strašidelné trutnovské pověsti. Děti usínaly 
pozdě, ale šťastné a podle odezvy už víme, že si z nocování domů 
odnášely pěkné zážitky a příjemné pocity.

ROSTU S KNIHOU

V pondělí 13. 5. od 9 do 11 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 hez-
kými knížkami a stejně starými kamarády. 
Trutnovské maminky na mateřské dovolené mohou využívat oddě-
lení pro děti na Krakonošově náměstí každou středu od 8 hodin.

HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA VEČEŘI
středa 15. 5. od 9:30 hodin

Naše květnové setkání s nejstaršími návštěvníky knihovny se po-
nese v úplně odlišném duchu než obvykle. Jak už název napovídá, 
budeme si vyprávět o jídle a vaření. Ale i o tom, co pro nás zname-
ná prostřený stůl, vůně domova, recepty po mamince. Ze vzpomí-
nek známých umělců se dovíme, že jídlo je vlastně milostný dopis. 
Nebo: jak jíst, jak se učit vařit, o chuti k jídlu. Společně se vydáme 
na cestu vzpomínání nebo lépe řečeno cestičkou vzpomínek. Za-
vítáme na návštěvu ke stolu velkých umělců. Na kus řeči k lidem, 
o nichž víme, že je navzdory minulému času máme stále rádi.

OBJEVITELÉ NEZNÁMÝCH DÁLEK
čtvrtek 30. 5. od 16:00 hodin

V květnovém setkání se zvídavými dětmi se pokusíme rozšířit jejich 
znalosti o mořeplavcích. Vysvětlíme si, kteří starověcí mořeplavci 
se plavili na trirémách, na co lidé v dávnověku potřebovali lodě, 
ukážeme si egyptský obchodní člun, římské, řecké a vikingské lodě. 
Povíme si i o umění navigace, o vlajkách na lodích a jejich účelu, 
o lanech a uzlech a mnoho dalšího, o čemž předpokládáme, že 
děti mladšího školního věku zaujme. Součástí podvečera bude i vý-
tvarná dílna a pohybové hry.
Těšíme se na všechny.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

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.

HIC SUNT DRACONES: ZDE JSOU DRACI

Občanské sdružení Trutnov - město draka ve spolupráci s Muze-
em Podkrkonoší v Trutnově a Galerií města Trutnova připravilo 
v rámci Dračích slavností unikátní výstavu výtvarných prací Skupiny 
českých a slovenských surrealistů na téma DRAK. V muzeu budou 
mít návštěvníci možnost obdivovat výtvarné práce zaměřené na 
symboliku dračího ocasu. K výstavě bude vydán katalog. Vernisáž 
proběhne výjimečně v pátek 3. 5. v 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 9. 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. Hrad 
Vízmburk bývá označován jako „České Pompeje“. Tohoto názvu se 
mu dostalo pro neobyčejně bohaté množství nálezů, které byly zís-
kány při archeologickém výzkumu, zahájeném v roce 1972, a kte-
ré umožňují nahlédnout do života středověkých obyvatel našeho 
kraje. Výstava prodloužena do 31. 10.

BESEDA S VÁLEČNÝMI VETERÁNY II. SVĚTOVÉ VÁLKY

U příležitosti 68. výročí ukončení II. světové války v Evropě připra-
vilo Muzeum Podkrkonoší besedu s válečnými veterány - přímými 
účastníky bojů, např. plukovníkem v. v. Pavlem Švecem z Malých 
Svatoňovic, který se zapojil do Slovenského národního povstání 
(1944) a poté bojoval jako palubní střelec v řadách 1. českosloven-
ské smíšené letecké divize v SSSR, se kterou se účastnil závěrečných 
bojů války v rámci tzv. Ostravské operace. Účast na besedě přislíbili 
i někteří další veteráni II. světové války žijící na Trutnovsku.
Beseda se koná ve čtvrtek 2. 5. v 17:00 hodin. Vstup volný.

DOLNOSLEZSKÁ OPERACE RUDÉ ARMÁDY 
A OBLÉHÁNÍ VRATISLAVI V ROCE 1945

Přednášející Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov 
představí jednu z významných kapitol závěru druhé světové války, 
mající podstatný význam pro osvobození našeho regionu. Pozor-
nost bude věnována Dolnoslezské operaci Rudé armády v lednu 
až březnu 1945, obléhání pevnosti Breslau (Wrocław) v únoru až 
květnu 1945, německému protiútoku u Striegau (Strzegom) a po-
slední srážce u Freiburgu (Świebodzice). Dobytí pevnosti Breslau 
umožnilo 21. armádě postupovat dál na jihozápad a osvobodit 
9. května 1945 Trutnov.
Přednáška se koná ve čtvrtek 9. 5. v 17:00 hodin. Vstup volný.
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PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ: 
TRUTNOV VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH 

DÍL 2. HORNÍ PŘEDMĚSTÍ

Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií a starými fotografie-
mi Horního Předměstí, které ukazují, jak rozsáhlou proměnou prošla 
tato část města za posledních 100 let. Pozornost bude věnována např. 
ulicím Lípová, Pražská, Barvířská, Palackého, Hluboký příkop, Křížové-
mu náměstí, kasárnám v ulici Roty Nazdar a městskému parku. 
Projekce se koná ve čtvrtek 16. 5. v 17:00 hodin. Vstup volný.

POBOČKY KONCENTRAČNÍHO TÁBORA 
GROSS ROSEN V SEVEROVÝCHODNÍM VÝBĚŽKU 

TRUTNOVSKA ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Mgr. Vlastimil Málek přiblíží problematiku existence koncentračních 
táborů na Trutnovsku za II. světové války, které původně vznikaly jako 
tábory nucených prací pro Židy, ale v průběhu války byly přeměněny v 
pobočky koncentračního tábora Gross Rosen. Hlavní pozornost bude 
zaměřena na dvě pobočky tohoto tábora, které existovaly v severový-
chodním výběžku Trutnovska, a sice v Bernarticích a Žacléři. Připome-
nuto bude i soudní potrestání dozorkyň SS po osvobození.
Přednáška se koná ve čtvrtek 23. 5. v 17:00 hodin. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ FOTOGRAFIÍ:
KOUZLO HMYZÍ ŘÍŠE VERONIKY SOURALOVÉ

Fotografka Ing. Veronika Souralová, která dlouhodobě pořizuje soubory 
makrosnímků hmyzu, seznámí účastníky přednášky s fascinujícím životem 
mravenců a včel, představí motýlí krásu a rozmanitost tvorů, kteří větši-
nou zůstávají lidskému zraku skryti. Hovořit se bude o lásce k přírodě, 
úskalích fotografování hmyzu, o tom, co je nezbytné udělat pro dobrou 
fotografii. Ale třeba i o tom, jak se tvoří pohádkové knížky a jak se může 
stát, že se dvě děti zmenší a prožijí dobrodružství v mraveništi …
Přednáška se koná ve čtvrtek 30. 5. v 17:00 hodin. Vstup volný.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

HIC SUNT DRACONES - ZDE JSOU DRACI
4. 5. - 9. 6. 2013

Výstavu třiceti surrealistů odstartuje výjimečně v pátek 3. 5. úvodním 
slovem Bruno Solařík v Muzeu Podkrkonoší, odkud vyrazí i „průvod 
bláznů“ v symbolických maskách, směřující před městský úřad, kde 
promluví Martin Stejskal. Dračí finále zakončí v Galerii města Trut-
nova poslední slovní tečkou František Dryje a utajené „muzikantské 
špumprnágle“. Tři instituce (Trutnov - město draka, o. s., Galerie města 
Trutnova, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) vás srdečně zvou k pomy-
slnému společnému drakonickému kotlíku, kde v nezanedbatelné míře 
namíchány budou ingredience alchymistického bestiáře ...

VÝSTAVNÍ PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU TRUTNOV

V prostorách Městského úřadu Trutnov pokračují Tóny jazzu ve foto-
grafiích Jaroslava Jirmana. Do 21. 6. se mohou nadšenci stejné „krevní 
skupiny“ kochat přehlídkou našich i světových jazzmanů tak, jak jejich 
vnitřní svět v zakletí tónů zachytil trutnovský rodák. Tato výstava je 
v pořadí poslední z cyklu JAZZINEC EXHIBITIONS.  
Celou letní sezónu bude fotogalerii městského úřadu zdobit exotická krá-
sa z Ugandy, Keni a Tanzanie. SEN SAFARI Josefa Vágnera započne ver-
nisáží 26. 6. Snímky ze stejnojmenné knihy manželů Vágnerových z roku 
1971 (ze sbírky vnuka Mariana) jistě potěší malé i velké návštěvníky.

Alena Rodrová
Galerie města Trutnova

STRAŠIDLÁCI

Putování za neznámými či téměř vyhynulými strašidly, to jsou Strašid-
láci, kteří vstupují do éry plnoletosti. Tradiční a velice populární akce 
(nejen) pro děti letos totiž přidá do své historie již 18. ročník.
Těšit se můžete na 12 neobyčejných tvorů, kteří nejsou v trutnov-
ském parku běžně k vidění. Velice vzácným exemplářem je Červíčník 
jedovatý. V tomto případě ovšem výraz „těšit se“ asi není zrovna na 
místě. Tato obluda většinu svého života stráví zahrabána v hlubokém 
sněhu. Sněhovou noru opouští pouze ve chvíli, kdy dostane hlad. Pak 
se vyšplhá na nejbližší strom, tam čeká a ... Při jeho objevování bylo 
třeba značné trpělivosti, obětavosti a zejména opatrnosti. Rýmovník 
ztracený není ani zdaleka tak nebezpečný, ovšem dotěrný je až běda. 
Inu tak to bývá, když se malý trpaslíček ztratí, je smutný, zmatený 
a navíc stále kýchá. Až z amazonských pralesů pochází Blatobol mo-
čálový. Vzhledem k jeho vlastnostem můžeme být skutečně vděční, 
že tato exotická bytost u nás nezdomácněla. V Trutnově žádný močál 
není, takže se Blatobol necítí nejlépe, je proto vzteklý a naštvaný. 
To je jen stručný popis vybraných Strašidláků. Chcete-li vidět víc, vy-
dejte se s námi 11. května do městského parku. Stejně jako v minu-
lých letech platí doporučení přistupovat i ke zdánlivě vlídným, hod-
ným a neškodným tvorům s maximální ostražitostí. 
Partner akce: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
UPOZORNĚNÍ: Trasa není vhodná pro kočárky!
sobota 11. 5. ** průběžný start od 13:00 do 15:00 hodin v městském 
parku ** startovné 30 Kč za osobu bez rozdílu věku

Rodinné UFFOkousky

U KANÓNU STÁL
Divadlo DRAK Hradec Králové
Představení pro děti a mládež od 12 let. Roku 1866 se nedaleko Hrad-
ce Králové rakouská vojska marně pokusila zastavit postup pruské ar-
mády. I přes prvotní úspěch rakouských dělostřelců se během jediné-
ho dne rozhodlo o celkové porážce Rakouska. Režie: Tomáš Dvořák. 
Hrají: I. Bílková, P. Lustyková, V. Poul, J. Kohout, J. Popela, J. Vyšohlíd, 
P. Černík.
neděle 12. 5. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné: žáci a studenti 
80 Kč, ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 4. 

ANČA A PEPÍK
Buchty a loutky
Představení pro děti od 5 let. Dvě komiksové myši opět v akci! Začalo 
to tak nevinně ... Hledáním starých saní na smetišti. Kdo by tušil, že 
narazí na bandu neurvalých lupičů a půjde o život. Ale Anča s Pepí-
kem se jen tak něčeho nezaleknou. Režie: Vít Brukner. Hrají: Zuzana 
Bruknerová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner.
neděle 19. 5. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč, 
ostatní 120 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 4.

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY

Na akci pro malé i velké, mladé i staré srdečně zvou UFFO - SCT, Klub 
vojenské historie Trutnov a město Trutnov. V rámci programu bude 
zahájena letní sezóna, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. Jana 
Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který slouží záro-
veň jako rozhledna. K příjemné atmosféře přispěje i country kapela 
Patrola, vystoupí děti z tanečního kroužku Klobouček ze SVČ Trutnov 
a taneční skupina Star West. Připraveno je i několik her a soutěží pro 
děti. O občerstvení a „vojenskou parádu“ se postará Klub vojenské 
historie Trutnov, jehož členům zároveň patří poděkování zejména za 
průvodcovské služby v obou zmíněných památkových objektech.
sobota 18. 5. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného
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31. 5. - 2. 6. 2013
3. mezinárodní festival nového cirkusu

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Trutnova, Mi-
nisterstva kultury ČR a Státního fondu kultury České republiky. 
Generálním partnerem je KARA Trutnov, a.s.
Více informací o vystoupeních, která v rámci festivalu můžete 
zhlédnout zdarma venku - před Uffem a na Krakonošově náměs-
tí, najdete na www.cirkuff.cz. Ta nejzajímavější a pro účinkující 
také nejnáročnější představení se budou konat v šapitó u Uffa 
nebo přímo v Uffu.

Akrobati, žongléři, klauni i herci rozvíří již potřetí atmosféru 
města Trutnova. Mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF 
vtrhne do podkrkonošské metropole již tradičně o prvním červ-
novém víkendu. V rámci oficiálního programu této unikátní akce 
se v trutnovských ulicích, v multifunkčním divadle UFFO i v šapitó 
představí pět zahraničních a osm českých souborů. Pro začáteč-
níky i pokročilé budou připraveny workshopy se zahraničními 
i českými lektory, na páteční i sobotní večer se chystají i nezbytné 
hudební party.
Hned při svém prvním ročníku vnesl Cirk-UFF do města zcela no-
vou a doposud nepoznanou atmosféru. Nejinak tomu bude i letos. 
„Před dvěma lety to byl pro řadu lidí tak trošku šok, ale veskrze 
pozitivní. Ještě před sebou vidím, jak roztodivné pohyblivé kon-
strukce či originální zahraniční performeři rozzářili lidem oči. I pro 
tento rok chystáme lahůdky do ulic, největší hvězdy budou samo-
zřejmě vystupovat v Uffu,“ nastínil ředitel festivalu Libor Kasík.
Nový cirkus pochází z Francie, a proto není divu, že hlavní trumfy 
přivezli organizátoři právě z této země. „Musím říci, že letos je 
velmi těžké vyzdvihnout jedno konkrétní představení, ale samo-
zřejmě se těším na sobotní show francouzského souboru La Meu-
te. Nemohu ale nezmínit soubor Cirk La Putyka, který v Trutnově 
představí své poslední představení Risk. Z venkovních předsta-
vení, která u nás máme zdarma, pak nelze opomenout Shake, 
Shake, Shake belgicko-španělského uskupení Paki Paya, jež na di-
váky působí přímo euforicky,“ řekl k letošnímu programu Kasík.

CIRK LA PUTYKA 
Představení RISK
Nejnovější představení souboru Cirk La Putyka, poprvé s meziná-
rodním obsazením. Kromě nových tváří se mohou diváci těšit i na 
nové disciplíny, živou hudbu, projekce, ale i létající nože nebo 
šálek kávy v sedmimetrové výši.
Může existovat závislost na risku? Kdo z vás risk v životě záměrně 
vyhledává a kdo se s riskantním momentem setkal náhodně? Kdo 
z něho má strach? Co se stane s člověkem, když dojde na určitou 
hranu? Udrží se na ní a pokračuje dál s novou zkušeností? Pokud z 
té hrany spadne, začíná život od začátku? Je možné i v tuto chvíli 
najít svobodu, pocity štěstí a euforie, dokázat se smát a žít na sto 
procent? Ano - je to možné! 
Režie, koncept: Rosťa Novák a spol. Hrají: Petr Valchář, Jiří Ko-
hout, Zuzana Havrlantová, Kajsa Bohlin, Marc Brillant, Mikko 
Karhu, Petter Wadsten, Jan Balcar, Andrej Rády, Jan Kletenský.
pátek 31. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 310, 290, 270 Kč

(BRA)TŘI V TRICKU 
Představení PLOVÁRNA
Představení je volně inspirováno novelou Rozmarné léto Vladi-
slava Vančury. Poetiku tohoto autora převádí s lehkostí a jemnou 
groteskou do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových 
disciplín - žonglování, provazochodectví a párové akrobacie. 
Soubor (bra)Tři v tricku vznikl v roce 2012 rozšířením dua Bratři 
v tricku (Adam Jarchovský, Václav Jelínek) o Kristýnu Vlčkovou. 
sobota 1. 6., neděle 2. 6. ** šapitó před Uffem ** 
1. 6. od 15:30 hodin, 2. 6. od 15:00 hodin ** vstupné 110 Kč

LA MEUTE 
Představení LA MEUTE

Šestice lidí, kteří sdílejí. Sdílejí prostřednictvím tvorby, vášně. 
Nadšenci toužící se s publikem podělit o show, která je spojuje. 
Francouzský soubor vznikl na podzim roku 2012. Vtahuje diváky 
do svého světa protkaného smíchem i studeným potem, fyzic-
kou komunikací překračující veškeré limity. Cirkus je pro soubor 
reálným, ale kontrolovaným rizikem. Nevnímá ho pouze jako 
vyjadřovací prostředek, ale jako svébytný akt, cíl svého snažení. 
Hraje si s vlastním strachem a k této hře vyzývá i diváky. Hrát 
může každý, ale doporučuje se hrát fér. Účinkující se vznášejí do 
osmimetrové výšky, nepochopitelně balancují, rituálně manipu-
lují ... A divák vnímá, že se před ním odvíjí skutečnost.
sobota 1. 6. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 330, 310, 290 Kč

CIRKUS MLEJN 
Představení DYNAMO 
Novocirkusová inscenace na pomezí tance, vzdušné a pozemní ak-
robacie v režii finské choreografky Ilony Jäntti. Fyzické pojednání 
o průsečíku sportu a umění. Momenty příprav, nekonečné zkoušky 
a všechno tisíckrát dokola. Sedm postav na pozadí nejrůznějších 
sportovních disciplín vytváří jeden tým. Jedině tak dokážou víc, 
než by svedl každý z nich sám. Inscenace je inspirovaná fotografie-
mi Alexandra Rodchenka. 
Účinkují: Klára Hajdinová, Jana Klimová, Eliška Brtnická, Stéphanie 
N'Duhirahe, Morgane Widmer, Jonáš Janku, Josef Toman.
neděle 2. 6. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 150, 130, 110 Kč

V souvislosti s festivalem Cirk-UFF také upozorňujeme řidiče, že 
bude omezený provoz parkoviště u Okresního soudu v Trutnově. 
Na větší části parkoviště bude postaveno cirkusové šapitó. Náhrad-
ní parkovací místa budou k dispozici v podzemních garážích Uffa.
Vstupenky na placená představení je možné zakoupit v Inforecepci 
UFFO a v Turistickém informačním centru od 15. 4. Můžete si kou-
pit také Cirk-UFF pas zajišťující vstupy na veškerá placená vystou-
pení za výrazně zvýhodněnou cenu (450 Kč), který pořídíte pouze 
v Inforecepci UFFO.

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

Foto: Ben Hopper
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Činoherní divadlo B: Divadlo Na Jezerce, Praha

Poslední představení této skupiny v sezoně 2012/13. Souboj mezi 
mužem a ženou, ve kterém jde o život. Režisér Jan Hřebejk „sáhl“ 
po zajímavé kombinaci - do divadelní inscenace obsadil Jaroslava 
Duška a slovinskou herečku Natašu Burger. Oba reprezentují civil-
ní herectví, a ač patrně disponují rozdílným naturelem, v tomto 
případě se pod režijním Hřebejkovým vedením ukáznili k jednot-
nému projevu. Jejich výkony lze nazvat hereckým koncertováním. 
Diváci se při této inscenaci budou krásně bavit, a přesto je kdesi 
v kříži postupně začne mrazit. Není ten geniální Schmittův text 
a Hřebejkova inscenace obrazem nás samotných? Manželské vraž-
dění skýtá zábavný a poučný zážitek pro manžele po letech i pro 
adepty trvalejšího vztahu. 
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger.
pátek 3. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Čino-
herní divadlo B - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 4.

DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ
Činoherní divadlo A: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha

Lehce mrazivá groteska o podivné čtyřhře, která si pohrává s re-
alitou i žánry. Honza se jednoho rána probudí vedle Vandy, která 
- byť mu vůbec není povědomá - se nějak podezřele snadno orien-
tuje v jeho bytě i životě. Vše nasvědčuje tomu, že je už pět let jeho 
zákonitou manželkou. Honza ji však vůbec nezná a ještě včera by 
s naprostou jistotou tvrdil, že jeho manželkou je Alice. Naštěstí je 
nablízku Max - kamarád a hlavně psycholog, který vše hravě vy-
světlí. Teď už jen stačí zlikvidovat utkvělou představu ideální ženy 
a spokojený manželský život může pokračovat. 
Divadelní premiéra hry populárního písničkáře Xindla X nejen 
o tom, že lidi nejsou laboratorní bílé myši - nelze na nich beztrest-
ně konat pokusy, nelze je považovat za halucinaci a cestu v bludišti 
rozhodně nenajdou tak snadno. 
Režie: Jakub Sommer j. h. Hrají: Viktor Limr j. h., Petra Hřebíčková, 
Barbora Vyskočilová, Tomáš Pavelka.
pondělí 6. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Či-
noherní divadlo A - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 340, 
310, 280 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 4.

JEŠTĚRKA NA SLUNCI
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické

To je název představení, které zařazujeme ještě v této sezoně do 
předplatného skupiny Činoherní divadlo A jako náhradní titul za 
inscenaci Mínus dva. 
Omlouváme se, ale ani po dvouletém a poctivém snažení se nám 
nepodařilo zajistit termín pro uvedení představení MÍNUS DVA 
v Trutnově. Jsme však přesvědčeni, že inscenace JEŠTĚRKA NA 
SLUNCI bude opravdu dobrou náhradou. 
V představení pražského Divadla v Řeznické uvidíte v režii Jany 
Kališové dva vynikající herce - Hanu Maciuchovou a Jaroslava Sa-
toranského. Tato komorní, komediálně laděná hra kanadského 
dramatika Johna Murrella (v překladu Alexandra Jerie) zachycu-
je dny na sklonku života herečky Sarah Bernhardtové, legendy 
francouzského divadla, ve společnosti jediného muže, oddaného 
tajemníka Georgea Pitoua. Groteskní a jímavé rozhovory již ne-
mohoucí a nemocné Sarah s Georgem, který trpělivě snáší její roz-
mary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled na svět přelomu 
19. a 20. století, ale především do osamělé duše velké osobnosti 
světového divadla. 
pondělí 10. 6. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny 
Činoherní divadlo A - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 330, 
300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 5. 

SUGAR! (Někdo to rád horké)
Divadlo a hudba: Městské divadlo Brno

Poslední představení této skupiny v sezoně 2012/13. Muzikálová 
komedie. Dva chudí muzikanti se náhodou připletou do války ma-
fiánských gangů. Jsou pronásledováni a nezbývá jim nic jiného, 
než se bezpečně ukrýt. Převlékají se do ženských šatů a nechávají 
se zaměstnat v dívčí kapele odjíždějící na turné na Miami Beach. 
Florida se pro bezprizorní muzikanty stává jedinečnou příležitostí, 
jak zmizet mafii z očí ... Jejich bláznivé dobrodružství však zdale-
ka nekončí! Díky svému přestrojení zažívají bezpočet komických 
situací, a aby toho nebylo málo, oba naši hrdinové se zamilují do 
kouzelné zpěvačky a hráčky na ukulele jménem Sugar. Jako by to-
hle všechno nestačilo, jednoho z našich okouzlujících hudebníků 
v dámské róbě požádá postarší milionář o ruku ... 
Muzikál vznikl na základě legendárního filmu „Někdo to rád hor-
ké“ s Marilyn Monroe. Je to neuvěřitelné, ale zmíněný film se po-
prvé promítal před více než padesáti lety, v roce 1959. Stejnojmen-
ný muzikál pak zaznamenal ve světě mimořádný úspěch, v prosinci 
roku 2008 jej na prkna Městského divadla ve slovinské Lublani 
přivedl také režisér Stanislav Moša, který je i režisérem brněnské 
inscenace. 
Režie: Stanislav Moša. Hrají: Mária Lalková/Ivana Skálová, Petr Ště-
pán/Roman Vojtek, Milan Němec/Aleš Slanina, Lenka Janíková/Pavla 
Vitázková, Michal Isteník, Jan Apolenář/Jan Mazák, Tomáš Sagher, 
Josef Jurásek, Alan Novotný, Jakub Przebinda, Péťa Brychtů, Zdeněk 
Bureš, Svetlana Slováková, Eva Jedličková, Tereza Martinková, Lukáš 
Janota/Lukáš Vokál, Marta Prokopová/Eva Ventrubová.
úterý 21. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Di-
vadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 400, 370,  
350 Kč ** předprodej vstupenek od 22. 4.

STUDÁNECKÁ ČAPKIANA

Literární festival Studánecká ČAPKIANA, který je zaměřen na čet-
bu a interpretaci rozmanitého díla sourozenců Čapkových, pořá-
dá obec Malé Svatoňovice a Společnost bratří Čapků. V letošním 
roce se uskuteční ve dnech 24. - 25. května (více informací na  
www.studanecka-capkiana.g6.cz).
Letošní ročník nabídne kromě festivalového dění v Malých Svato-
ňovicích také program v Trutnově. UFFO - SCT se stává spolupo-
řadatelem sobotního večera 25. 5., kdy v Uffu můžete zhlédnout 
film „Člověk proti zkáze“ a po jeho promítnutí se setkat při besedě 
s herci, kteří v tomto filmu hráli - pozvání přijali František Řehák, 
Johanna Tesařová, Jan Kačer, Tomáš Juřička, Jana Štěpánková. Ve-
čerem provází Tomáš Magnusek. 
sobota 25. 5. ** UFFO ** promítání filmu od 18:00 hodin, beseda 
cca od 19:30 hodin ** vstupné 100 Kč ** předprodej vstupenek 
od 29. 4.

MICHAEL RITTSTEIN: PAVOUK V KULICHU

Michael Rittstein, jeden z nejvýznamnějších autorů české výtvarné 
scény, představitel expresivní figurální malby, vystavuje až do 2. 6. 
v Galerii UFFO. Unikátní třicetimetrová stěna umožňuje panora-
matickou ukázku novějších prací v souvislé instalaci velkých pláten.
Malíř, grafik, pedagog na pražské Akademii výtvarných umění 
Michael Rittstein patří k umělcům, kteří se dopracovali ke svébyt-
nému rukopisu. V 70. letech se věnoval existencialismu v malbě, 
sarkasmu i grotesce, v devadesátých letech objevil krajinu a nové 
výrazové možnosti. Věnuje se prostorovým instalacím, kresbě, ilu-
stracím i volné grafice. 
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 2. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
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DIVADELNÍ SEZONA 2013/14

V nové sezoně Vám nabídneme opět čtyři skupiny předplatného. 
Skupiny Činoherní divadlo A i B a skupina Divadlo a hudba ob-
sahují po osmi představeních. Skupina Divadelní delikatesy nabízí 
5 představení a prémii.

Představení ve skupině Činoherní divadlo A:
POSLEDNÍ ROMANCE (Divadlo Ungelt, Praha) ** ZKROCENÍ ZLÉ 
ŽENY (Divadlo Petra Bezruče Ostrava) ** TANČÍRNA (Divadlo 
Radka Brzobohatého, Praha) ** HOLKY Z KALENDÁŘE (Východo-
české divadlo Pardubice) ** NAŠE TŘÍDA (Divadlo Komedie, Pra-
ha) ** MISANTROP (Buranteatr, Brno) ** KLUB RVÁČŮ (Činoherní 
studio Ústí nad Labem) ** JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ (Divadlo 
Palace, Praha)

Představení ve skupině Činoherní divadlo B:
MUSÍME SI POMÁHAT (Divadlo Na Jezerce, Praha) ** RICHARD III. 
(Klicperovo divadlo Hradec Králové) ** BOHOVÉ HOKEJ NEHRA-
JÍ (Činoherní studio Ústí nad Labem) ** HRÁČI (Městská divadla 
pražská - Divadlo Rokoko) ** BŮH MASAKRU (Činoherní klub, Pra-
ha) ** MED (A Studio Rubín, Praha) ** DEŠTIVÉ DNY (Divadlo Un-
gelt, Praha) ** VRATKÁ PRKNA (Studio Ypsilon, Praha)

Představení ve skupině Divadlo a hudba:
BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS (Městská divadla praž-
ská - Divadlo ABC) ** GALA PRO GOGOLA (Jaroslav Svěcený, Jan 
Přeučil) ** DIVADLO GOČÁR (Omnimusa, Praha) ** SEDMERO HA-
VRANŮ (Rázem Production, Praha) ** NÁVŠTĚVY U PANA GREENA 
(Filmová a divadelní agentura, Praha) ** ZPÍVÁNÍ V DEŠTI (Výcho-
dočeské divadlo Pardubice) ** MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD (Filmová 
a divadelní agentura, Praha) ** JÁ, FRANCOIS VILLON (Divadlo Na 
Jezerce, Praha)

Představení ve skupině Divadelní delikatesy:
S/HE IS NANCY JOE (Miřenka Čechová a Tantehorse) ** TEATRO-
MAT (Divadlo VOSTO5) ** MÁJ (420Pepople, Nová scéna) ** ZPO-
VĚĎ MASOCHISTY (Divadlo letí) ** CHABRUS LINE (Veselé skoky)
PRÉMIE: pro předplatitele skupiny Divadelní delikatesy bude mož-
nost zakoupit si přednostně vstupenky za poloviční cenu na před-
stavení UCPANEJ SYSTÉM (Dejvické divadlo, Praha)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO:
Stávající předplatitelé nebudou letos muset čekat při nákupu abo-
nentek ve frontě. UFFO přichází se systémem prodeje, který bude 
pro držitele abonentek výrazně pohodlnější. „Reagujeme na poža-
davky našich stálých předplatitelů, kteří mají již v současnosti před-
nostní právo nákupu abonentek. Změna bude spočívat v tom, že 
budou moci učinit objednávku e-mailem či osobně na Inforecepci 
UFFO a následně jim bude zasláno mailem potvrzení s uvedením 
místa pro příští sezónu,“ vysvětlil ředitel Uffa Libor Kasík s dopl-
něním, že primární snahou Uffa bude, aby předplatitelé dostali 
místa, která mají v této sezóně. „V rámci umísťování abonentů 
a partnerů potřebujeme určitou flexibilitu, ale mohu garantovat, 
že pokud nějaké posuny nastanou, budou to posuny minimální,“ 
ujistil Kasík.

Ceny předplatného jsme se snažili udržet v relaci stávající sezony, 
takže nedošlo k výraznému navýšení. Skupiny Činoherní divadlo 
- 2.600, 2.400 a 2.200 Kč. Skupina Divadlo a hudba - 2.680, 2.480 
a 2.280 Kč. Skupina Divadelní delikatesy - 1.400, 1.275 Kč, studen-
tům nabízíme v této skupině slevu 30 %. 

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné před-
platitelské skupině, jakou měli v sezoně 2012/13, a to buď zasláním 
přihlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz, nebo vyplněním 
přihlášky přímo v Inforecepci UFFO. Přihláška musí obsahovat: jmé-

no a příjmení, telefon a adresu předplatitele, předplatitelskou sku-
pinu, počet požadovaných míst (maximálně však ve stejném počtu, 
jaký měli v sezoně 2012/13!). Možnost takto si rezervovat místa 
mají předplatitelé od 2. do 25. května 2013. Na pozdější požadav-
ky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Budeme se snažit 
předplatitelům rezervovat i stejná místa v hledišti, nemůžeme je 
však zaručit. Potvrzení s uvedením místa v hledišti zašleme před-
platitelům e-mailem na konci května. Uhradit a vyzvednout novou 
abonentku si tito předplatitelé mohou (snad tedy bez fronty) v In-
forecepci UFFO od 8 do 18 hodin ve dnech:
* 5. - 8. června 2013: předplatitelé skupiny Divadlo a hudba a sku-

piny Divadelní delikatesy
* 10. - 11. června 2013: předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B
* 12. - 13. června 2013: předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A
Předplatitelé - nezapomeňte si s sebou vzít stávající abonentky
 - pokud si v uvedených termínech abonentky 
   nevyzvednete, Vaše rezervace se ruší! 

Stávající předplatitelé, kteří si nebudou předem rezervovat místa 
na další sezonu, si mohou zakoupit stejný počet míst ve stejné před-
platitelské skupině ve dnech 15., 17. a 18. června 2013 v Inforecepci 
UFFO po předložení stávajících abonentek.
Další zájemci o předplatné si mohou zakoupit abonentky na novou 
sezonu v Inforecepci UFFO od 19. června do 31. srpna 2013.
Podrobné informace o připravované divadelní sezoně a předplat-
ném 2013/14 naleznete na www.uffo.cz a v divadelním bulletinu, 
který bude k dispozici od poloviny května v Inforecepci UFFO.
Změna programu vyhrazena!

Z NABÍDKY POŘADŮ NA ČERVEN 2013

31. 5. - 2. 6.   CIRK-UFF 
 3. mezinárodní festival nového cirkusu

10. 6. JEŠTĚRKA NA SLUNCI
 Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické 
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek 

od 6. 5.

12. 6. DVOŘÁKŮV FESTIVAL
 Koncert „Hudební obrazy ze života lidského 

i vodního“, účinkují Karolína Bubleová Berková 
- mezzosoprán, Marcel Javorček - klavír

 Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 5.

14. 6.  LATINO PARTY
 Hudebně taneční akce pod širým nebem

20. 6.  MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
 Koncert komorního smyčcového souboru
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 5.

23. 6.  KAŠPÁREK V ROHLÍKU
 Bejbypank - koncert pro děti, celé rodiny a třeba 

i pro samotné dospělé
 Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 5.

26. 6.  PRŮMĚR 60
 Koncert - Trutnovské hudební léto

28. 6.  THE ART IN INSIDE OUT
 Koncert - Trutnovské hudební léto
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KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz 

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: Ben Affleck. Hrají: 
B. Affleck, B. Cranston, A. Arkin a další.
Mládeži přístupno ** 120 minut ** titulky ** vstupné 70 Kč

2. čtvrtek
19:00 hodin

NERADA RUŠÍM                                               ART film - pro náročnější diváky
Dánská tragikomedie. Film s nadsázkou nahlíží do divadelního prostředí, 
do jeho zákulisí, kde se naplno odhalují vztahy mezi umělci. Režie: Henrik 
Ruben Genz. Hrají: S. Hjort, N. Bro a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
16:30 hodin

JURSKÝ PARK (3D)
Americký dobrodružný rodinný film. Legendární film režiséra 
Stevena Spielberga se vrací v trojrozměrné úpravě. Hrají: S. Neill, L. Dern, 
J. Goldblum, S. L. Jackson a další.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 127 minut ** vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
19:00 hodin

SMRTELNÉ LŽI
Americké drama. Finanční magnát Miller je na pohled úspěšným 
podnikatelem, ale za zdmi jeho sídla mu vše přerůstá přes hlavu. Režie: 
Nicholas Jarecki. Hrají: R. Gere, S. Sarandon, T. Roth, B. Marling.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 80 Kč

6. pondělí
7. úterý
8. středa
19:00 hodin

JEDLÍCI, ANEB STO KILO LÁSKY    
Česká komedie. Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se 
sjíždějí pacienti. Každý z nich k tomu má jiný důvod, ale všichni tu teď 
pod dohledem asketického primáře podstupují nejrůznější procedury. 
Režie: Tomáš Magnusek. Hrají: M. Chára, I. Andrlová, K. Heřmánek jr., 
D. Patrasová a další.
Mládeži přístupno ** 108 minut ** vstupné 90 Kč

9. čtvrtek
19:00 hodin

OTÁZKY PANA LÁSKY                                  ART film - pro náročnější diváky
Český dokumentární film. Kronika snímaná během jednoho roku líčí 
soužití mladého muže postiženého schizofrenií se stařičkou babičkou 
a nesvéprávnou matkou. Unikátní portrét o relativitě hranic mezi zdravými 
a nemocnými. Režie: Dagmar Smržová.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 80 Kč

10. pátek
11. sobota
16:30 hodin

IRON MAN 3 (3D)
Americký akční film. Když je průmyslník Tony Stark připraven rukou 
nepřítele o vše, čeho si v životě cení, vydá se ho hledat. Při své cestě se 
musí spolehnout jen na svou geniální mysl a své instinkty. Režie: Shane 
Black. Hrají: R. Downey Jr., G. Paltrow, D. Cheadle aj. 
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 109 minut ** vstupné 165 Kč, 
děti do 15 let 140 Kč

10. pátek
11. sobota
12. neděle
19:00 hodin 

PÁD BÍLÉHO DOMU 
Americký akční thriller. Bílý dům dobyli teroristé. Prezident je jim vydán 
na milost. Amerika čelí největší hrozbě ve své historii. Režie: Antoine 
Fuqua. Hrají: G. Butler, A. Eckhart, M. Freeman a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 100 Kč

12. neděle
16:30 hodin

IRON MAN 3 (2D)     
Americký akční film. 
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 109 minut ** vstupné 130 Kč, 
děti do 15 let 105 Kč

13. pondělí
14. úterý
15. středa
19:00 hodin

NEVĚDOMÍ
Americké sci-fi. Podle vlastního komiksu natočil Joseph Kosinski sci-fi, 
odehrávající se v roce 2073, v době, kdy to má Země spočítané. Hrají: 
T. Cruise, O. Kurylenko, M. Freeman, A. Riseborough a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut ** vstupné 110 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI                     ART film - pro náročnější diváky
Švédsko-britský hudební dokument. Vynořil se náhle z detroitské 
kouřové clony a měl se stát hvězdou. Místo toho málem navždy zmizel. 
Režie: Malik Bendjelloul.
Mládeži přístupno ** titulky ** 86 minut ** vstupné 70 Kč

17. pátek
18. sobota
16:30 hodin

ZAMBEZIA (3D)      
Jihoafrický animovaný film. Mladý sokol Kal se přes zákazy svého otce vydá 
na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města. Režie: Wayne Thornley.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 83 minut ** vstupné 120 Kč

17. pátek
18. sobota
19. neděle
19:00 hodin

SCARY MOVIE 5
Americká hororová komedie. Pátý díl série hororových parodií slibuje 
návrat na začátek. Tedy k neuvěřitelně hrubozrnnému humoru, který vás 
bude bavit. Režie: Malcolm D. Lee. Hrají: L. Lohan, Ch. Sheen, A. Tisdale, 
J. O’Connell, H. Locklear a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

19. neděle
16:30 hodin

ZAMBEZIA (2D)
Jihoafrický animovaný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 83 minut ** vstupné 90 Kč

20. pondělí
21. úterý
22. středa
19:00 hodin

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Americký romantický film. Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, 
jejíž minulost halí opar tajemství. Zvolí život na útěku, nebo se rozhodne 
pro novou rodinu? Režie: Lasse Hallström. Hrají: J. Duhamel, J. Hough, 
C. Smulders a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 Kč

23. čtvrtek
19:00 hodin

FULMAYA, DĚVČÁTKO 
S TENKÝMA NOHAMA                                  ART film - pro náročnější diváky
Český dokumentární film. Neobyčejný příběh o touze po svobodě 
a velkých životních rozhodnutích odehrávajících se v podhůří Himalájí. 
Režie: Vendula Bradáčová. Hlavní postavou je slovenská muzikantka 
a herečka Dorota Nvotová.
Mládeži přístupno ** 76 minut ** vstupné 90 Kč

24. pátek
25. sobota
26. neděle
16:30 hodin

KOVÁŘ Z PODLESÍ     
Česká pohádka. Stěžejním tématem je pohádkový souboj dobra se zlem, 
snaha o získání pravé lásky a objevení opravdového přátelství.
Režie: Pavel Göbl. Hrají: B. Polívka, J. Somr, M. Markovič, J. Pecha, 
I. Chýlková, S. Tobias a další.
Mládeži přístupno ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

24. pátek
25. sobota
26. neděle
19:00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 6     
Americký akční thriller. Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout 
zločineckou skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů snadno 
a rychle zmizet. Musí vyhledat Dominica Torettu s jeho týmem a věřit, že 
se jim to společně podaří. Režie: Justin Lin. Hrají: G. Carano, V. Diesel, 
D. Johnson, P. Walker, M. Rodrigues a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

27. pondělí
28. úterý
29. středa
19:00 hodin

HYPNOTIZÉR           
Švédský film. V rodinném domku je nalezena zavražděná téměř celá 
rodina a jediným přeživším je patnáctiletý chlapec. Když detektivní 
inspektor povolá hypnotizéra, vše se nečekaně zkomplikuje. Režie: Lasse 
Hallström. Hrají: M. Persbarandt, L. Olin, T. Zilliacus a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin 

BIG LEBOWSKI                                                                       PROJEKT 100
Americká komedie. Jeffrey Lebowski je králem flákačů a život pro 
něj plyne pohodovým tempem mezi bowlingem a popíjením koktejlu 
White Russian. Vše se však změní, když se do jeho bytu vloupou mafiáni. 
Režie: Ethan a Joel Coenovi. Hrají: J. Bridges, J. Goodman, S. Buscemi, 
P. Stormare, J. Turturro a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

31. pátek
ČERVEN
1. sobota
16:30 hodin

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ (3D)
Americký animovaný rodinný film. Snímek je příběhem věčného boje 
dobra, které chrání přírodu, se silami zla, které chtějí přírodu zničit. Režie: 
Chris Wedge.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč

31. pátek
ČERVEN
1. sobota
2. neděle
19:00 hodin

DONŠAJNI
Česká komedie. Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést 
Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery 
zbavený pozlátka, svět lidí, kteří navzdory opeře žijí svůj život. Režie: Jiří 
Menzel. Hrají: J. Hartl, L. Šafránková, M. Huba, J. Jirásková, I. Chýlková, 
V. Kopta a další.
Mládeži přístupno ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

ČERVEN
2. neděle
16:30 hodin 

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ (2D) 
Americký animovaný rodinný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 125 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR.

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8:00 - 19:30 (po - so)  Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)  Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00    pokladna kina Vesmír 
  (ve dnech promítání)
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena vždy půl hodiny před 
zahájením promítání.

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


