
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2013
31. 5. - 2. 6. CIRK-UFF 

3. mezinárodní festival nového cirkusu
Pořadatel: UFFO - SCT
Více informací: www.cirkuff.cz

středa 5. 6. COLLEGIUM CAMERALE 
Koncert komorního souboru pod vedením Dagmar 
Vlčkové
Zazní skladby: F. O. Manfrediniho, F. Geminianiho, 
J. I. Linka, W. A. Mozarta, J. Offenbacha, A. Dvořáka 
a L. Janáčka
Pořadatel: Collegium Camerale 
Městský park ** 17:30 hodin** vstupné dobrovolné

sobota 8. 6. PIVOFEST
Přehlídka pivovarů a pestrý hudební program. 
Hrají: Arakain, Kamil Střihavka, No Name a další.
Více informací: www.pivofest.cz
Pořadatel: Daniel Šafr
Krakonošovo náměstí ** 12:00 hodin

sobota 8. 6. GALERIJNÍ NOC
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova ** 17:00 hodin

pondělí 10. 6. JEŠTĚRKA NA SLUNCI
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin  

středa 12. 6. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené 
a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin 

středa 12. 6. DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Koncert „Hudební obrazy ze života lidského 
i vodního“
Účinkují: Karolína Bubleová Berková - mezzosoprán, 
Marcel Javorček - klavír
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, České doteky 
hudby Em-Art, o.p.s.  
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

čtvrtek 13. 6. PEJSKU, POSLOUCHEJ! 
Akce na podporu dětského čtenářství pro prvňáčky
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 13. 6. NAPŘÍČ JIŽNÍ INDIÍ
Přednáška Jany Martínkové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 14. 6. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

pátek 14. 6. LATINO PARTY OPEN
Hudebně taneční akce pod širým nebem
Pořadatel: UFFO - SCT
venkovní kavárna Uffa ** 20:00 hodin

pondělí 17. 6. COLOMBITO QUARTET
Koncert klavírního kvartetu ZUŠ Trutnov
Program: J. Mysliveček, A. Dvořák, J. Vídeňský, 
T. Korbel ad.    
Pořadatel: ZUŠ Trutnov 
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin    

čtvrtek 20. 6. TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2013
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
16:00 - 22:00 hodin

čtvrtek 20. 6. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Akce pouze pro děti, které klub pravidelně 
navštěvovaly
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin 

čtvrtek 20. 6. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

neděle 23. 6. KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Bejbypank - koncert pro děti, celé rodiny a třeba 
i pro samotné dospělé
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin  

středa 26. 6. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Představení pro 1. st. ZŠ
UFFO ** 10:00 hodin 

středa 26. 6. PRŮMĚR 60
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin 

čtvrtek 27. 6. ŽILI V JÁMÁCH SNAD? VÝVOJ PŘEDSTAV 
O STAVBÁCH NAŠICH PRAVĚKÝCH PŘEDKŮ 
V ČESKÉ ODBORNÉ I KRÁSNÉ LITERATUŘE
Přednáší PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 28. 6. THE ART IN INSIDE OUT
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin 

 VÝSTAVY
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 9. 6. HIC SUNT DRACONES: ZDE JSOU DRACI
Pořadatel: Trutnov - město draka, o. s., Galerie 
města Trutnova, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Galerie draka, Galerie města Trutnova, Muzeum 
Podkrkonoší v Trutnově

do 21. 6. JAROSLAV JIRMAN: TÓNY JAZZU 
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s. 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
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do 30. 6. PETR RUFFER: 
KRKONOŠE - KOUZELNÁ KRÁSA HOR
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63) 

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

1. - 30. 6. I TO BYL FFM
Výstava, která je malým ohlédnutím za trutnovským 
Filmovým festivalem mladých. U příležitosti této 
výstavy se v kině Vesmír uskuteční 17. 6. od 17:00 
hodin setkání organizátorů, pořadatelů, pamětníků 
a příznivců FFM.
Pořadatel: UFFO - SCT 
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

6. 6. - 9. 7. MAREK SLAVÍK: IMAGINACE 
Vernisáž 5. 6. v 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT 
Galerie UFFO 

7. 6. - 27. 10. TRUTNOVSKO VE FOTOGRAFII JIŘÍHO HAVLA
Vernisáž 6. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

7. 6. - 24. 6. TURNOVSKÝ MAPOVÝ OKRUH
Výstava nejúspěšnějších fotografií 43. ročníku TMO
Pořadatel: UFFO - SCT a Fotoklub KDÚ Trutnov
foyer Uffa ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin

9. 6. - 1. 10. SOCHY VE MĚSTĚ IV.
Vernisáž 8. 6. v 18:00 hodin na Dolní promenádě
Pořadatel: Galerie města Trutnova
prostory města

20. 6. - 31. 8. ANTONÍN SLAVÍČEK
Vernisáž 19. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

21. 6. - 22. 9. CHARLES MAYER (1897 - 1971):
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ TRUTNOVSKA
Vernisáž 20. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

27. 6. - 6. 9. SEN SAFARI JOSEFA VÁGNERA
Vernisáž 26. 6. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

28. 6. - 11. 8. FRAGILE
Umění křehkých duší
Výstava společného projektu Stacionáře RIAPS 
a UFFO - SCT
Pořadatel: Stacionář RIAPS a UFFO - SCT
foyer Uffa ** otevřeno: pondělí - pátek 
9:30 - 17:00 hodin

 KURZY
soboty 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

sobota 8. 6. KURZ PALIČKOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ 
POKROČILÉ
Získáte základní znalosti pro samostatné rozvíjení 
techniky. Kurz vede Lenka Máslová-Špetlová, 
nositelka certifikátu Originální krkonošský výrobek. 
Paličky a herdule k dispozici.
10:00 hodin (cca 6 hodin) ** cena 800 Kč

pátek 14. 6. HÁČKOVÁNÍ
Pro začátečníky základní technika. Pokročilí mohou 
zhotovit výrobek dle svého výběru. Kurz vede zkušená 
lektorka. Získáte návody na pokračování doma.
16:00 hodin ** cena 250 Kč včetně materiálu

pátek 14. 6. 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 

sobota 15. 6. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Příprava hlíny, centrování hlíny, technika točení. 
Zaručen individuální přístup.
10:00 hodin (4 - 5 hodin) ** cena 400 Kč včetně 
výpalu výrobků

sobota 15. 6. KAŠÍROVÁNÍ
Možnost zhotovit dekorace, loutky apod. Kurz 
je akreditovaný MŠMT. Lektorka: Mgr. Tereza 
Komárková.
10:00 hodin (cca 4 hodiny) ** cena 350 Kč

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

ANTONÍN SLAVÍČEK

V posledních letech se v letních měsících mohou návštěvníci 
v prostorách Galerie města Trutnova tradičně setkávat s kra-
jinářskou tvorbou. Nejinak je tomu i letos, kdy je připravena 
exkluzivní výstava prací jednoho z nejvěhlasnějších českých 
krajinářů Antonína Slavíčka. 
Antonín Slavíček patří k jedinečným českým umělcům, za svůj 
nedlouhý život (zemřel roku 1910 ve věku nedožitých čtyřiceti 
let) se stačil zapsat nesmazatelným písmem do dějin českého 
malířství. Byl studentem Mařákovy krajinářské školy na pražské 
akademii, stejně jako František Kaván, jehož tvorbu jste měli 
možnost u nás zhlédnout v loňském roce. 
Na Slavíčkově trutnovské výstavě se výrazně podílel přední 
český historik umění Jaromír Zemina, který autorovu tvorbu 
charakterizoval těmito slovy: „Slavíček učinil jedním ze svých 
uměleckých cílů, ba možná cílem hlavním, ryze malířské zpo-
dobení námětů zdánlivě nemalebných a na cestách za nimi 
ukazoval milovníkům umění dosud přezírané podoby české 
krajiny. Zvětšoval jejich duchovní prostor a obzor nejen tím, 
že prohluboval jejich vědomí rodné země, nýbrž i tím, že jim 
zjevoval nový druh krásy, nemající nic společného s líbivostí 
- krásy, která, ačkoli prostá, klade na diváky právě svou novostí 
větší nároky, a je tedy cennější.“ 
Šest desítek exponátů zapůjčí Národní galerie v Praze, Gale-
rie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie hlavního 
města Prahy a Sbírka Pražského hradu. Vernisáž proběhne ve 
středu 19. 6. v 17:00 hodin. O Slavíčkově díle promluví PhDr. 
Jaromír Zemina, vystoupí Stamicovo kvarteto. Výstava potrvá 
do 31. 8.
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GALERIJNÍ NOC

Také letos se městská galerie připojuje k celostátnímu festiva-
lu muzejních a galerijních nocí organizovaných Asociací mu-
zeí a galerií ČR a pořádá čtvrtou Trutnovskou galerijní noc. Ta 
se bude tentokrát konat v sobotu 8. 6. Bude probíhat nejen 
v uzavřených prostorách galerie, ale program bude připraven 
i pro venkovní expozici čtvrtého ročníku Soch ve městě na Dolní 
promenádě, který v tento den také slavnostně otevřeme. Smys-
lem akce je představit instituci v netradiční dobu s netradičním 
programem. Zahájení proto proběhne v 17:00 hodin v budově 
galerie, zde bude nejen pro naše malé návštěvníky připravena 
úsměvná loutková pohádka Pasáček vepřů, kterou s žáky ZUŠ 
v Trutnově nastudovala Alena Rodrová. Poté se přesuneme na 
Dolní promenádu, kde proběhne již zmíněná vernisáž Soch ve 
městě s dalším doprovodným programem - koncertem skupiny 
TLUPA TLAP, autorským vystoupením žákyň tanečního oboru 
ZUŠ pod vedením Kateřiny Talavaškové s choreografií speciál-
ně komponovanou pro letošní výstavu soch, a pokud vše dob-
ře dopadne, tak budete moci vidět i autorské divadlo právě 
vystavujícího sochaře Lukáše Raise nazvané Posnídám později. 
Po návratu do galerie nás bude čekat ještě jednou TLUPA TLAP 
a poslední možnost vidět výstavu Hic Sunt Dracones. 
Celý večer jako již tradičně bude k dispozici dobrá (možná 
i brazilská) káva a další pochutiny z nabídky skvělé trutnovské 
Kafírny, která nás jako partner provází každý rok. 

SOCHY VE MĚSTĚ IV.

Již počtvrté se bude moci naše město pyšnit výjimečnou akcí 
představující ve veřejných prostorách města monumentální prá-
ce českých sochařů. Po loňské trojici děl a autorů (na promená-
dě Svatý Kryštof od Maria Kotrby, moucha na městském úřadě 
od Michala Trpáka a Mandarinka s banánem od Tomáše Medka 
před Uffem) se letos rozrůstá počet exponátů na pět. Prostor 
jsme tentokrát dali mladým autorům. Na nábřeží vystaví Archi-
medon, Cestu Trubky, Nohu a Irony Lukáš Rais a svoji diplomo-
vou práci s pracovním názvem Moloch umístí před UFFO Viktor 
Paluš. Slavnostní otevření proběhne v sobotu 8. 6. v 18:00 hodin 
v rámci Galerijní noci. Expozice bude ke zhlédnutí do října.

Mgr. Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

SEN SAFARI JOSEFA VÁGNERA

Výstava fotografií africké přírody a exotických zvířat začne ver-
nisáží ve středu 26. 6. v 17:00 hodin v prostorách Městského 
úřadu Trutnov. Stejný název nese i kniha-deník manželů Vág-
nerových z roku 1971, který si vedli při výpravách do Ugandy 
a Keni, kde odchytávali zvířata pro ZOO ve Dvoře Králové. Jo-
sef Vágner působil v letech 1965 - 1983 jako ředitel zmíněné 
zoologické zahrady, kterou rozšířil nejen o část safari. Celý svůj 
život a pozoruhodné dílo zasvětil práci se zvířaty a ekologii, za 
kterou bojoval na všech kontinentech do posledního dechu. 
„Nikdy nesplatíme zvířatům, co jsme jim dlužni!“ Smutný po-
vzdech tohoto neobyčejného muže zůstal natolik vryt do pa-
měti jeho blízkých, aby léty nabyl na významu a ponoukal k či-
nům … Ve šlépějích svého otce kráčí jeho dcera Lenka i vnuk 
Marián, v ekologické výchově a dalších mnoha principech 
souvisejících s původní Vágnerovou ideou pokračuje občanské 
sdružení Safari archa 2007.
Široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout exotickou krásu 
z Ugandy, Keni a Tanzanie až do 6. 9.

Alena Rodrová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

ROSTU S KNIHOU
středa 12. 6. od 9:00 do 11:00 hodin

I v červnu bude pobočka v HSM k dispozici maminkám na mateřské do-
volené a jejich dětem. Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne 
mezi samými hezkými knížkami a stejně starými kamarády. 

PEJSKU, POSLOUCHEJ!
Akce na podporu dětského čtenářství

čtvrtek 13. 6. od 16:00 hodin

Zveme do oddělení pro děti malé čtenáře (prvňáčky), kteří nám před-
vedou, jak se během prvního školního roku naučily číst. Aby to pro ně 
bylo zábavné, navštíví nás Mgr. Hana Grundmannová se svými chytrými 
pejsky. Ti předvedou dětem, jak se umí chovat, jak umějí poslouchat, 
ale i naslouchat. Z kapsáře, který bude mít jeden z pejsků na sobě, si 
malý čtenář vybere knížku a přečte pejskům krátký úryvek. A o čem 
budou děti číst? Samozřejmě že především o pejscích. Děti se dozvědí, 
co pejskům udělá radost, s čím si rádi hrají, na čem si nejvíce pochut-
nají. Následovat bude „psí rozcvička“ a malá výtvarná dílna, kde si děti 
pejska nakreslí nebo vyrobí. Věříme, že přijde co nejvíce dětí, které 
jsou pyšné na to, že už umí číst samy, a prožijí pěkný podvečer nejen 
s pejsky, ale i se stejně starými kamarády.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
čtvrtek 20. 6. od 16:00 hodin

Poslední schůzka šikovných dětí v tomto školním roce bude tentokrát ur-
čena pouze dětem, které dětský klub pravidelně navštěvovaly. Společně si 
zopakujeme, co všechno jsme se na setkáních, která se týkala evropských 
zemí, ale i putování po mořích, naučily. Následovat bude výhradně zába-
va. Veselé kvízy, hádanky, pohybové hry, … Na rozloučenou si společně 
zamlsáme, a když nám bude přát počasí, projdeme se po místech starých 
trutnovských pověstí. Klub na svoji činnost naváže opět v září.

LOVCI PEREL

Dne 31. května končí hra Lovci perel, o které jsme čtenáře podrobně 
informovali. Slavnostní vyhlášení nejlepších sběračů perel se uskuteční 
18. 6. v Knihovně města Hradec Králové za přítomnosti tisku. Z každé 
knihovny budou pozváni dva nejlepší sběrači s doprovodem. Tito po-
zvaní se berou již jako vítězové a bude pro ně připravena odměna. Ze 
zúčastněných budou vybráni ještě dva nejlepší z nejlepších, pro které 
je připravena naprosto originální cena. Za naši knihovnu byly vybrány: 
Kateřina Jánová a Kristýna Antonová. Oběma vynikajícím čtenářkám 
blahopřejeme a držíme palce při dalším výběru.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V červnu bude probíhat v oddělení pro děti poslední setkání s účastní-
ky projektu „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“. Každá třída zde 
prožije zábavné dopoledne (literární kvízy, hádanky, …) a každé dítě 
obdrží na památku diplom. Děti z prvních dvou přihlášených tříd obdr-
ží za úspěšné absolvování projektu knížku pro prvňáčka. Pro ostatní je 
připravena jedna kniha do třídy. Zároveň budeme tyto děti pasovat na 
opravdové čtenáře. Opakovaně děkujeme paním učitelkám, které své 
prvňáčky do projektu přihlásily.

PASOVÁNÍ NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ

Pracovnice pobočky v HSM připravily pro své nejmenší a nejpilnější 
čtenáře z MŠ Horská, tř. Sluníčka a Včeličky, zábavné dopoledne za-
končené pasováním dětí na čtenáře knihovny. Každé dítě dostane na 
památku diplom a drobný dárek.
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

TRUTNOVSKO VE FOTOGRAFII JIŘÍHO HAVLA

Věhlasný fotograf a trutnovský občan Ing. Jiří Havel, známý pře-
devším jako fotograf Krkonoš, představí na výstavě svoje černobílé 
a barevné fotografie města Trutnova a přilehlého okolí, které po-
řizuje od 60. let do současnosti. Jeho fotografie s nezaměnitelnou 
poetikou dobře vystihují krásy města i okolní krajiny v proměnách 
ročních období. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. 6. od 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 27. 10.

HIC SUNT DRACONES: ZDE JSOU DRACI

Unikátní výstava výtvarných prací Skupiny českých a slovenských 
surrealistů na téma DRAK, připravená ve spolupráci s o. s. Trutnov 
- město draka. K výstavě je vydán katalog. Výstava potrvá do 9. 6.

CHARLES MAYER (1897 - 1971): 
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ TRUTNOVSKA

Trutnovský rodák Charles Mayer byl místním velice uznávaným ma-
lířem s mezinárodní zkušeností i pohnutým a zajímavým životním 
osudem. Charles Mayer bydlel v Trutnově s přestávkami od svého 
narození až do 60. let 20. století, takže jeho obrazy a obrázky zdo-
bí nejednu domácnost. O to smutnější je fakt, že za svého života 
v Trutnově prakticky nevystavoval. Tento dluh vůči Mayerovi splácí 
právě tato výstava. V umělcově tvorbě převažují motivy z oblíbené 
Francie i Trutnovska. Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. 6. od 17:00 
hodin. Výstava potrvá do 22. 9.

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. Bývá označován jako „východočes-
ké Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně bohaté 
množství nálezů, které byly získány při archeologickém výzkumu 
a které umožňují nahlédnout do života středověkých obyvatel na-
šeho kraje. Výstava prodloužena do 31. 10.

NAPŘÍČ JIŽNÍ INDIÍ

S cestovatelkou Janou Martínkovou, píšící o Indii pro časopisy 
100 plus 1 a Lidé a Země, autorkou knihy „O zlatém vejci, Brah-
movi a vesmírných světech“, se vydáme napříč třemi jihoindic-
kými státy (Kérala, Karnátaka a Tamilnád). Kromě památek se 
seznámíme s taji hinduistických tradic a zvyků, kastovním sys-
témem, divokou přírodou a v neposlední řadě i životem men-
ších kmenů v Západním Ghátu. Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného bude věnován na operaci jihoindického chlapce Binua. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 13. 6. v 17:00 hodin.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2013

Již tradiční muzejní noc proběhne letos ve čtvrtek 20. 6. od 16:00 
do 22:00 hodin. Součástí programu bude vernisáž výstavy o malíři 
Charlesi Mayerovi. Účast na vernisáži přislíbili umělcova dcera Car-
men Mayerová s manželem Petrem Kostkou. S oběma známými 
herci proběhne v rámci muzejní noci beseda, ve které zavzpomí-
nají na Charlese Mayera, na Trutnov i své herecké začátky. Dále 
budou na programu drobná hudební a divadelní vystoupení, před-

náška o trutnovském drakovi, ukázky zvířat ze ZOO Dvůr Králové 
nad Labem i tradiční ohňová show. Přesný program muzejní noci 
bude vyvěšen na výlepových plochách. Vstup volný.

ŽILI V JÁMÁCH SNAD? VÝVOJ PŘEDSTAV 
O STAVBÁCH NAŠICH PRAVĚKÝCH PŘEDKŮ 
V ČESKÉ ODBORNÉ I KRÁSNÉ LITERATUŘE

PhDr. Milan Slezák, Ph.D., z katedry archeologie Filosofické fa-
kulty Univerzity Hradec Králové se ve své přednášce zaměří na 
proměny představ o pravěku a životě našich pravěkých předků. 
Tyto proměny bude přibližovat projekcí četných ilustrací z čes-
ké literatury 19. a 20. století. Zatímco některé představy se na-
prosto rozcházejí s realitou, jiné až překvapivě věrně zachycují 
podobu pravěkých obydlí. Přednáška se koná ve čtvrtek 27. 6. 
v 17:00 hodin. Vstup volný.

MALÉ OHLÉDNUTÍ A VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 

V sobotu 11. května se uskutečnil již 18. ročník akce STRAŠIDLÁ-
CI. Přestože počasí příliš nepřálo a pršelo (dost vydatně) po celou 
dobu konání této akce, vydalo se na výpravu za roztodivnými stra-
šidláckými postavami více než 2000 účastníků. Určitě jim tedy patří 
poděkování, že je počasí neodradilo. Snad si všichni toto strašidel-
ně zábavné putování příjemně užili.
Velké poděkování pak patří těm, kdo se zajištěním akce pomohli, 
ať už v rolích Strašidláků, nebo jako pořadatelé, průvodci-rádci, 
či při paitingu. Byli to členové Divadla A. Jiráska Úpice - Jedno-
ty divadelních ochotníků, Star Westu Trutnov, Českého červeného 
kříže - pobočka Horní Staré Město, tanečních skupin Defect de Ice 
a Bene Dance Art Team Trutnov a další spolupracovníci Uffa.
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31. 5. - 2. 6. 2013
3. mezinárodní festival nového cirkusu

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Trutnova, 
Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury České repub-
liky. Partner: Cirqueon - Centrum pro nový cirkus. Generální 
partner: KARA Trutnov, a.s.

Více informací o vystoupeních, která v rámci festivalu můžete 
zhlédnout zdarma venku - před Uffem a na Krakonošově ná-
městí, najdete na www.cirkuff.cz. Ta nejzajímavější a pro účin-
kující také nejnáročnější představení se budou konat v šapitó 
u Uffa nebo přímo v Uffu.

V souvislosti s festivalem Cirk-UFF také upozorňujeme řidiče, 
že bude omezený provoz parkoviště u Okresního soudu v Trut-
nově. Na větší části parkoviště bude postaveno cirkusové šapi-
tó. Náhradní parkovací místa budou k dispozici v podzemních 
garážích Uffa.

Vstupenky na placená představení je možné zakoupit v Infore-
cepci UFFO a v Turistickém informačním centru od 15. 4. 

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU CIRK-UFF 2013

pátek 31. května 
10:00 (BRA)TŘI V TRICKU (CZ)
 PLOVÁRNA 
 šapitó před Uffem, představení pro školy 

15:30 LA COMPAGNIE DES PIEDS PERCHÉS (FR)
 VÁHA PRÁZDNA 
 Krakonošovo náměstí 

16:30 V.O.S.A. (CZ)
 CIRKUSOVÉ PRŮVODOVÉ PŘEDSTAVENÍ
 Krakonošovo náměstí, Horská ulice, před Uffem       

18:00 DÉCALAGES - DIVADLO V POHYBU (CZ/FR)
 VELVET BLUES
 před Uffem 

19:00 CIRK LA PUTYKA (CZ)
 RISK 
 UFFO ** vstupné 310, 290, 270 Kč

21:30 COMPAGNIE BAM (FR)
 WILLY GOOD WOOD
 před Uffem

22:30 PA-LI-TCHI (CZ)
 OHŇOVÁ SHOW 
 před Uffem 

23:00 CIRK-UFF PARTY: DJ DON MARQUEZ
 UFFO - Kaffé Horn 

sobota 1. června 
9:00 PRAVÁ CIRKUSOVÁ ZAHŘÍVAČKA!
 Jedna z osobností, které vystoupí na Cirk-UFFu, povede ran-

ní rozcvičku pro všechny generace. Přijďte sportovně oděni, 
zaručujeme zábavu i protažení těla.

 před Uffem

10:00 DIVADLO KUFR (CZ)
 BALADY NEVĚSTY A SMRTI 
 Krakonošovo náměstí 

10:45 SQUADRA SUA (CZ)
 BOMBEROS + OPEN SHOW
 Krakonošovo náměstí 

13:00 HORSKÁ OPEN STREET
 Možnost pro poloprofesionální soubory a jednotlivce pre-

zentovat své umění. Dáváme k dispozici pěší zónu.  
 Horská ulice

13:00 - 15:00 CIRKUS LEGRANDO (CZ)
 VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 šapitó LeGrando před Uffem

14:30 LA COMPAGNIE DES PIEDS PERCHÉS (FR)
 VÁHA PRÁZDNA 
 Krakonošovo náměstí 

15:30 (BRA)TŘI V TRICKU (CZ)
 PLOVÁRNA 
 šapitó před Uffem ** vstupné 110 Kč

17:30 ANIMAL RELIGION (FIN/ESP)
 ANIMAL RELIGION SHOW
 před Uffem 

18:30 COMPAGNIE BAM (FR)
 WILLY GOOD WOOD
 před Uffem 

20:00 LA MEUTE (FR) 
 LA MEUTE
 UFFO ** vstupné 330, 310, 290 Kč

22:00 CIA. PAKI PAYA (BE/ESP) 
 SHAKE, SHAKE, SHAKE
 před Uffem 

23:00 GARAGE CIRK-UFF PARTY: DJ DON MARQUEZ
 garáž UFFO, Kaffé Horn 

neděle 2. června 
10:00 Ka.BARET 
 před Uffem 

13:00 - 15:00 CIRKUS LEGRANDO (CZ)
 VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 šapitó LeGrando před Uffem

15:00 (BRA)TŘI V TRICKU (CZ)
 PLOVÁRNA 
 šapitó před Uffem ** vstupné 110 Kč

16:00 ANIMAL RELIGION (FIN/ESP)
 ANIMAL RELIGION SHOW
 před Uffem 

17:00 CIRKUS MLEJN (CZ)
 DYNAMO
 UFFO ** vstupné 150, 130, 110 Kč

18:15 CIA. PAKI PAYA (BE/ESP) 
 SHAKE, SHAKE, SHAKE
 před Uffem 

Změna programu vyhrazena.

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
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MAREK SLAVÍK: IMAGINACE

Marek Slavík absolvoval v roce 2008 na AVU v ateliéru prof. Zdeňka 
Berana klasickou malbu a svá díla od ukončení studia prezentoval 
na řadě samostatných výstav, které se vždy těšily velkému ohlasu.
Autor vysvětluje svůj výtvarný záměr slovy: „Témata výjevů mají 
za cíl částečně divákovi rozkrýt bizarnost a neuchopitelnost pod-
vědomí, kde se řada vjemů snoubí v jednom uceleném obrazovém 
celku. Hmota pojímající figuru ztělesňuje celé podvědomí jako 
amorfní celek, obsahující veškeré pocity, obavy, stres a neschop-
nost čelit situacím v normálním životě. Zároveň přináší jakési vnitř-
ní uspokojení, jež je patrné na figuře, která je touto hmotou ob-
táčena a pojímána.“ 
„Slavík dosáhl neobvyklého a sofistikovaného efektu, kdy hmo-
ta, abstraktně proplouvající prostorem bez viditelného zakotve-
ní, nepůsobí nijak těžce nebo nepatřičně. Dalším pozoruhodným 
prvkem, který mě zaujal, je umělcovo zpracování figury. Ať už vě-
domě či nevědomě, pojímá tělo velmi formálně, až akademicky. 
Toto pojetí kontrastuje s výrazem obličeje, kdy je malíř k modelu 
téměř kritický,“ dodává Rea Michalová, kurátorka Národní galerie 
v Praze.
Vernisáž se koná ve středu 5. 6. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
6. 6. - 9. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 6. - 30. 6. pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin, 1. - 9. 7. pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin ** 
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Koncert „Hudební obrazy ze života lidského i vodního“

Účinkují: Karolína Bubleová Berková - mezzosoprán, 
Marcel Javorček - klavír

Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, 
České doteky hudby Em-Art, o.p.s.

Pro rok 2013 Dvořákův festival připravil 23 koncertů ve 23 městech 
Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Koncepce 
propojení kultury a cestovního ruchu má podobu zajímavého bonu-
su, DVOŘÁKOVA CESTOVNÍHO PASU, se kterým můžete poznávat 
partnerská města a objevovat turistické zajímavosti za zvýhodněné 
vstupné. Dvořákův cestovní pas obdržíte při vstupu na jednotlivé 
koncerty. Více informací o festivalu najdete na www.ceskedoteky-
hudby.cz/dvorakuv-festival. Tam získáte podrobnosti o možnosti 
zakoupení PERMANENTKY NA VŠECHNY FESTIVALOVÉ KONCERTY.

Název trutnovského programu a jeho zarámování skladbami 
A. Dvořáka naznačuje polohu a náladu celého večera. Náladu po-
hádkovou, poetickou, plnou i výtvarné představivosti. 
KAROLÍNA BUBLEOVÁ BERKOVÁ v roce 2001 obdržela stipendium 
na Conservatorio di Giuseppe Verdi v Miláně. V roce 1997 se stala 
vítězkou Mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinnové a v roce 
2001 laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Kar-
lových Varech. Výčet úspěchů svědčí o šíři jejích zájmů a o rozmani-
tosti jejích výrazových prostředků. Duchovní hudbě bylo věnováno 
koncertní turné v Izraeli v roce 2004. Na Pražském jaru 2005 vy-
stoupila v oratoriu Ecce Homo Jana Hanuše. V květnu 2011 zazářila 
v sólovém recitálu v Miláně.
MARCEL JAVORČEK absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, 
v roce 2001 završil studium na AMU v Praze. V současnosti pedago-
gicky působí na Hudební fakultě AMU. Získal řadu ocenění v klavír-
ních a skladatelských soutěžích. Spolupracuje s předními symfonic-
kými i komorními tělesy i sólisty. Koncertoval na prestižních pódiích 
v Čechách i v zahraničí (Izrael, Jordánsko, Turecko, Mexiko atd.). 
Program: Antonín Dvořák, Edward Grieg, Claude Debussy, Modest 
Petrovič Musorgskij.
středa 12. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 5.

LATINO PARTY OPEN
Hudebně taneční akce pod širým nebem

20:00 - 22:00 hodin: ATARÉS  
Skupina vznikla v roce 2002 v Praze. Její tvorba se orientuje 
zejména na latinskoamerickou a kubánskou hudbu, jak v tra-
dičním provedení, tak s příměsí jazzu, funku a reggae. V reper-
toáru jsou skladby převzaté i vlastní. Frontmanem souboru je 
havanský rodák, zpěvák a kytarista Frank Hernandéz. Koncert-
ní vystoupení se nesou v duchu dobré nálady, tance a zpěvu. 
Spojením ohnivého kubánského temperamentu a evropského 
racionálního pohledu na věc tak vzniká originální celek, který 
zaručeně nenechá posluchače chladnými. 
22:00 - 24:00 hodin: CABARET MAŇANA
Diskotéka. Zvuk Cabaret Maňana není svázán žádnými limity. 
Zahrnuje v sobě to nejlepší z obou scén, staré i nové, od latiny, 
afra a funku, po jazz, disco, broken beat ...
pátek 14. 6. ** venkovní kavárna Uffa ** bez vstupného

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov zve všechny 
příznivce na svůj tradiční koncert.
Sólisté: Barbora Kulichová - flétna, Kateřina Killarová - zpěv, 
Nela Brožková - viola, Eva Kudynová ml. - flétna, Lukáš Červe-
ný - housle. Jako host vystoupí Matěj Kraus (klarinet) - žák ZUŠ 
Trutnov. 
Program nastudovala a řídí: Michaela Fiedlerová.
Program: W. A. Mozart, T. Korbel, J. K. Vaňhal, G. P. Tele-
mann, P. I. Tchaikovsky, V. Monti, A. Silvestri (úprava C. Custer), 
J. Strauss ml. (úprava M. Vlasák).
čtvrtek 20. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 20. 5.

KAŠPÁREK V ROHLÍKU

Bejbypank - koncert pro děti, celé rodiny a třeba i pro samot-
né dospělé. Kompletní kapela Kašpárka v rohlíku navazuje na 
koncertní šou Ten Halywůd. Staré dobré hitovky i nové písničky 
za účasti Kašpárka na vybraných akcích po celé ČR, mezi kte-
rými je i Trutnov. Hodně muziky, trochu divadla, špetka efektů 
a hlavně zábava bude prýštit vzduchem!
Kašpárek v rohlíku je projekt pro děti a dospělé postavený na 
originálním propojení divadla a hudby. Vznikl jako reakce na 
nedostatek kvalitních původních písniček pro děti a také jako 
reakce na téměř neexistující mezigenerační zábavu určenou 
společně pro dospělé a děti.
Koncert je na stání! (Pro rodiče však bude připraveno i několik 
míst k sezení.)
neděle 23. 6. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** 
předprodej vstupenek od 13. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Pro 
hudební příznivce je připraveno od 26. června do 30. srpna 20 
koncertů. Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pát-
ky vždy od 16:30 hodin. Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je 
zdarma. Jako první vystoupí ve středu 26. 6. skupina PRŮMĚR 
60, v pátek 28. 6. zahraje kapela THE ART IN INSIDE OUT.
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DIVADELNÍ SEZONA 2013/14

V nové sezoně Vám nabídneme opět čtyři skupiny předplatné-
ho. Skupiny Činoherní divadlo A i B a skupina Divadlo a hudba 
obsahují 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 (Di-
vadlo Radka Brzobohatého, Praha) ** HOLKY Z KALENDÁŘE 
(Východočeské divadlo Pardubice) ** NAŠE TŘÍDA (Divadlo 
Komedie, Praha) ** MISANTROP (Buranteatr, Brno) ** KLUB 
RVÁČŮ (Činoherní studio Ústí nad Labem) ** JO, NENÍ TO JED-
NODUCHÉ (Divadlo Palace, Praha)

Představení ve skupině Činoherní divadlo B:
MUSÍME SI POMÁHAT (Divadlo Na Jezerce, Praha) ** RICHARD 
III. (Klicperovo divadlo Hradec Králové) ** BOHOVÉ HOKEJ NE-
HRAJÍ (Činoherní studio Ústí nad Labem) ** HRÁČI (Městská 
divadla pražská - Divadlo Rokoko) ** BŮH MASAKRU (Čino-
herní klub, Praha) ** MED (A Studio Rubín, Praha) ** DEŠTIVÉ 
DNY (Divadlo Ungelt, Praha) ** VRATKÁ PRKNA (Studio Ypsi-
lon, 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 
HAVRANŮ (Rázem Production, Praha) ** NÁVŠTĚVY U PANA 
GREENA (Filmová a divadelní agentura, Praha) ** ZPÍVÁNÍ 
V DEŠTI (Východočeské 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) ** TEA-
TROMAT (Divadlo VOSTO5) ** MÁJ (420Pepople, Nová scéna) 
** ZPOVĚĎ MASOCHISTY (Divadlo letí) ** CHABRUS LINE (Ve-
selé skoky)
PRÉMIE: pro předplatitele skupiny Divadelní delikatesy bude 
možnost zakoupit si přednostně vstupenky za poloviční cenu 
na představení UCPANEJ SYSTÉM (Dejvické divadlo, Praha)

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

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO:
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné 
předplatitelské skupině, jakou měli v sezoně 2012/13, do 25. 
května 2013. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. Uhra-
dit a vyzvednout novou abonentku si tito předplatitelé mohou 
v Inforecepci UFFO od 8 do 18 hodin ve dnech:
*  5. - 8. června 2013: předplatitelé skupiny Divadlo a hudba     
    a skupiny 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 ne-

vyzvednete, Vaše rezervace se ruší!

Stávající předplatitelé, kteří si předem nerezervovali místa 
na další sezonu, si mohou zakoupit stejný počet míst ve stej-

né předplatitelské 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 před-
platném 2013/14 naleznete na www.uffo.cz a v divadelním 
bulletinu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO.
Změna programu vyhrazena!

JEŠTĚRKA NA SLUNCI
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické

Představení, které zařazujeme ještě v této sezoně do před-
platného 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 pře-
svědčeni, 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 Ja-
roslava Satoranského. Tato komorní, komediálně laděná hra 
kanadského dramatika Johna Murrella (v překladu Alexan-
dra Jerie) zachycuje dny na sklonku života herečky Sarah 
Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnos-
ti jediného muže, oddaného tajemníka Georgea Pitoua. Gro-
teskní a jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné Sarah 
s Georgem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, ote-
vírají 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.

UPOZORNĚNÍ

Již v předstihu upozorňujeme na změny provozní doby v let-
ním období.
INFORECEPCE UFFO 
Do 30. 6. zůstává provozní doba nezměněna, tj. pondělí - sobo-
ta 8:00 - 19:30 hodin.
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: pondělí - pá-
tek 9:30 - 17:00 hodin.

VÝLEP PLAKÁTŮ
V červnu bude výlep plakátů na plakátovací plochy v Trutnově 
zajišťován běžným způsobem, tj. pravidelně v pondělí a nepra-
videlně (dle kapacity plakátovacích ploch) ve čtvrtek. 
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. 
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše 
uvedené provozní doby. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
Po celý červen bude otevřena s nezměněnou provozní dobou, 
tj. v pondělí a ve čtvrtek vždy 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin. 
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
1. - 14. 7. zavřeno
15. - 28. 7. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
29. 7. - 11. 8. zavřeno
12. - 31. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
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KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz 

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 ** 102 minut ** vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč

1. sobota
2. neděle
19:00 hodin 

VELKÁ SVATBA
Americká komedie. Romantický snímek, v němž se během svatebního 
víkendu sejdou pod jednou střechou hned čtyři držitelé Oscara: 
R. De Niro, D. Keaton, S. Sarando a R. Williams. Režie: Justin Zackham.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

2. neděle
16:30 hodin

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ (2D)  
Americký animovaný rodinný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 102 minut ** vstupné 125 Kč

3. pondělí
4. úterý
5. středa
19:00 hodin

TÍSŇOVÁ LINKA     
Americký thriller. Příběh zkušené operátorky tísňové linky, které 
změní život volání zoufalé dívky. Režie: Brad Anderson. Hrají: H. Berry, 
A. Breslin, M. Chestnut, M. Eklund a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 100 Kč

6. čtvrtek
16:30 a 
18:30 hodin

ŠMEJDI
Varovný dokumentární film. Skryté kamery zachytily drsné pozadí 
předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na zájezdech 
s obědem zdarma? Režie: Silvie Dymáková.
Mládeži přístupno ** 74 minut ** vstupné 70 Kč, senioři nad 65 let 
zdarma!

7. pátek
8. sobota
16:30 hodin

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE (3D)
Španělský rodinný animovaný film. Snímek o záchraně bájného 
Ztraceného města Inků oceněný třemi cenami Goya. Režie: Enrique Gato.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 130 Kč

7. pátek
8. sobota
9. neděle
19:00 hodin

ISABEL    
Český dobrodružný thriller. Film o začínající novinářce, která se 
ve snaze o senzační reportáž ocitá v pasti děsivé společnosti, v níž 
musí bojovat o holý život. Režie: Lukáš Melník a Marcel Škrkoň. 
Hrají: P. Lorencová, L. Melník, S. Krupanská, R. Urban, Ruda z Ostravy aj.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

9. neděle
16:30 hodin

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE (2D)    
Španělský rodinný animovaný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

10. pondělí
11. úterý
12. středa
19:00 hodin

ROZKOŠ V OBLACÍCH
Španělská komedie. Při technické závadě letadla kdesi nad Mexickým 
zálivem si pasažéři uvědomí, že je třeba si ještě pořádně užít života. 
Režie: Pedro Almodóvar. Hrají: J. Cámara, P. Charro aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

13. čtvrtek
19:00 hodin

NAZARETH:                                       ART film - pro náročnější diváky
NEKONEČNÝ ROCKOVÝ PŘÍBĚH
Český dokumentární film. Režisér Miloslav Šmídmajer nahlíží do 
zákulisí rockové legendy - skotské rockové kapely, jejíž hity zná celý svět.
Mládeži přístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

14. pátek
15. sobota
16:30 hodin

STAR TREK: DO TEMNOTY (3D)    
Americké sci-fi. Kapitán Kirk se vydává do válečné zóny, aby polapil 
člověka, který má sílu hromadného ničení, a zachránil alespoň svou 
posádku. Režie: J. J. Abrams. Hrají: Ch. Pine, Z. Quinto, S. Pegg aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 132 minut ** vstupné 150 Kč

14. pátek
15. sobota
16. neděle
19:00 hodin

PAŘBA NA TŘETÍ
Americká komedie. Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim 
povedlo to samé i s bratrem nevěsty. Nyní budou léčit zlomené srdce 
po smrti nejbližšího. Režie: Todd Phillips. Hrají: B. Cooper, J. Chung,
Z. Galifianakis, M. Tyson a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

16. neděle
16:30 hodin

STAR TREK: DO TEMNOTY (2D)   
Americké sci-fi. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 132 minut ** vstupné 125 Kč

18. úterý
19. středa
19:00 hodin

HURÁ NA FRANCII   
Francouzská komedie. Borat po francouzsku je zde! Dva pasáci ovcí 
z malé zemičky ve střední Asii, o které nikdo nikdy neslyšel, se vydávají 
na životní misi - zničit Eiffelovku! Režie: M. Youn. Hrají: J. García, 
M. Youn, I. Funaro a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 100 Kč

20. čtvrtek
19:00 hodin

VĚZENÍ UMĚNÍ                                  ART film - pro náročnější diváky
Český dokument. Jeden z nejzajímavějších snímků loňského roku 
z producentské dílny Víta Klusáka a Filipa Remundy z vězeňského 
prostoru, který otevírá nekonečno fantazie a uměleckého projevu.
Mládeži přístupno ** 97 minut ** vstupné 80 Kč

21. pátek
22. sobota
16:30 hodin

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC (3D)
Americká akční komedie. Patnáct let poté, co sourozenci přežili 
incident v perníkové chaloupce, se z nich stali chladnokrevní specialisté 
na chytání a zabíjení čarodějnic. Režie: Tommy Wirkola. Hrají: J. Renner, 
G. Arterton, F. Janssen, D. Mears a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 83 minut ** vstupné 130 Kč

21. pátek
22. sobota
19:00 hodin

VELKÝ GATSBY (2D)
Americké romantické drama. Klasický romantický příběh z dvacátých 
let - Gatsby se zamiluje do krásné Daisy, ale ta podlehne svodům 
bohatého lumpa. Gatsby se však nevzdává. Režie: Baz Luhrmann. 
Hrají: L. DiCaprio, C. Mulligan, I. Fisher, J. Edgerton, T. Maguire a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 142 minut ** vstupné 100 Kč

23. neděle
16:30 hodin

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC (2D)
Americká akční komedie.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 83 minut ** vstupné 100 Kč

23. neděle
19:00 hodin

VELKÝ GATSBY (3D)
Americké romantické drama. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 142 minut ** vstupné 130 Kč

24. pondělí
25. úterý
26. středa
19:00 hodin

PO ZÁNIKU ZEMĚ    
Americké akční sci-fi. Mladý Kitai musí na opuštěné planetě Zemi 
zachránit svého otce umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodi. 
Režie: M. Night Shyamalan. Hrají: W. Smith, J. Smith, I. Fuhrman.
Mládeži přístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 130 Kč

27. čtvrtek
19:00 hodin

CALL GIRL                                         ART film - pro náročnější diváky
Švédské drama. Sociálně-politický thriller o Švédsku 70. let, v době 
sexuální i společenské revolty. Režie: Mikael Marcimain. Hrají: P. August, 
S. J. Berger, D. Dencik, S. Nordin a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 90 Kč

28. pátek
29. sobota
16:30 hodin

MADAGASKAR 3 (3D)
Americká animovaná komedie. Další dobrodružství lva Alexe, hrošice 
Glorie, zebry Martyho a žirafáka Melmana v civilizovaném světadíle. 
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** vstupné 130 Kč

28. pátek
29. sobota
30. neděle
19:00 hodin

TEROR
Americké drama. Diamantového makléře čeká po návratu z obchodní 
cesty překvapení - do jeho domu vtrhnou čtyři lupiči a za každou 
cenu se chtějí dostat do trezoru. Je zde vůbec místo na hrdinství? 
Režie: Joel Schumacher. Hrají: N. Cage, N. Kidman, B. Mendelshon aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 90 Kč

30. neděle
16:30 hodin

MADAGASKAR 3 (2D)
Americká animovaná komedie. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** 90 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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

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


