
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A SRPNU 2013
26. 6. - 30. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2013

Série koncertů 
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa

 ČERVENEC 2013
3. - 7. 7. OBSCENE EXTREME

Hudební festival
Více informací: www.obsceneextreme.cz
Pořadatel: Obscene Productions 
Na Bojišti

čtvrtek 11. 7. KRAKONOŠKA BAND
Koncert
Pořadatel: Městská dechová hudba 
Krakonoška, UFFO - SCT a město Trutnov
vedle Uffa ** 15:30 hodin 

čtvrtek 25. 7. KRAKONOŠKA BAND
Koncert
Pořadatel: Městská dechová hudba 
Krakonoška, UFFO - SCT a město Trutnov
vedle Uffa ** 15:30 hodin 

 SRPEN 2013
pátek 9. 8. KAVA KAVA

Koncert britské pop funk rockové skupiny
Pořadatel: UFFO - SCT
vedle Uffa ** 20:30 hodin

15. - 18. 8. TRUTNOV OPEN AIR FESTIVAL
Hudební festival
Více informací: www.festivaltrutnov.cz
Pořadatel: Geronimo s.r.o.
Na Bojišti

19. - 22. 8. TANEČNÍ OPEN WORKSHOPY 
PRO VEŘEJNOST
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
taneční sál ZUŠ Trutnov (budova A - Školní 
ulice) ** vždy od 18:30 do 19:30 hodin ** 
cena jedné lekce 100 Kč

 VÝSTAVY
do 9. 7. MAREK SLAVÍK: IMAGINACE

Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO  

do 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

do 31. 8. ANTONÍN SLAVÍČEK
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 6. 9. SEN SAFARI JOSEFA VÁGNERA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu 
v Trutnově

do 22. 9. CHARLES MAYER (1897 - 1971):
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ TRUTNOVSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 1. 10. SOCHY V TRUTNOVĚ IV.
Pořadatel: Galerie města Trutnova
prostory města

do 27. 10. TRUTNOVSKO VE FOTOGRAFII 
JIŘÍHO HAVLA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

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

1. 7. - 31. 8. DAGMAR DUŠÁNKOVÁ: 
INDIE 2013, ŽIVOT NA ULICI
Fotografie z cesty po Indii. Cílem bylo vyfotit 
sociálně slabší komunity, kde střechu nad 
hlavou nahrazuje plachta, kde jsou velmi 
přátelští lidé s otevřeným srdcem. Kde 
vás pohostí a pozvou do svých skromných 
příbytků z tyčí a plachet.
Pořadatel: Galerie Hippo
Více informací: www.hippofoto.cz 
Galerie Hippo (Bulharská 63)

11. - 12. 7. JAHODA V LESE 
Fotografie Jiřího Jahody
Ve čtvrtek 11. 7. od 18:00 hodin se uskuteční 
mimořádné a netradiční setkání se 
současnou tvorbou trutnovského fotografa 
Jiřího Jahody. Úvodní slovo pronese fotograf 
Ing. Jiří Havel, vystoupí hudební skupina 
Blues Mystery. 
Vystavené fotografie můžete vidět 
i zakoupit také následující den 12. 7. 
od 9:30 do 17:00 hodin. 
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO  

17. 7. - 12. 8. MILAN PERIČ A KAMARÁDI: 
PÁNSKÁ JÍZDA V TRUTNOVĚ 
Vernisáž v úterý 16. 7. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 
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od 20. 7. EXPOZICE TKALCOVSTVÍ
V sobotu 20. 7. bude otevřena nová expozice 
tkalcovství s interaktivní prohlídkou 
a možností vyzkoušet práci s dobovými 
nástroji. Připravené jsou zábavné hádanky 
pro děti i dospělé. Výstava je celoroční. 
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem

16. - 18. 8. SVĚT KVĚTIN
36. ročník 
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, 
růže, fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, 
skalničky a jehličnany, pokojové květiny, 
subtropické rostliny, drobné zvířectvo, 
expozice včelařů se skleněným úlem 
a včelařskými produkty, rukodělné výrobky 
a umělecké pečivo, KRNAP - výročí 50 let, 
Mykologové Broumov, Střední lesnická škola 
Trutnov
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve 
spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště ** 
otevřeno: pátek a sobota 8:00 - 18:00 hodin, 
neděle 8:00 - 16:00 hodin

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

3. - 7. 7. VLNA A VŠE KOLEM NÍ
Vlnu připravíme, nabarvíme, učešeme 
a namícháme, upředeme a utkáme 
či upleteme, uplstíme. Pět dnů plných 
nových dovedností a krásných výrobků. 
Ubytování a stravování v objektu. Kurzy jsou 
akreditované MŠMT.

3. - 7. 7. PLSTĚNÍ
Na kurzu plstění ovčí vlny budete mít na 
výběr mnoho barev, seznámíte se s druhy 
ovčí vlny a naučíte se techniku plstění 
mokrým nebo suchým způsobem. Vyrobíte si 
taštičku, šperk, figurku.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, možnost 
zakoupení kreativní plsticí sady na suché 
plstění včetně návodu za 120 Kč

sobota 20. 7. DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL    
Setkání v Tkalcovském muzeu spojené 
s otevřením nové expozice. Den plný tvorby 
a seznamování se s řemesly. Návštěvníci 
mohou všechna řemesla vyzkoušet a zhotovit 
vlastnoruční výrobek: hrnčířství - práce 
na hrnčířském kruhu, drátování, plstění 
ovčí vlny, výroba hraček z vlny, košíkářství 
- vrbové proutí, tkaní, předení, ruční 
soustruh, ukázka enkaustiky, mramorování, 
korálkování.
11:00 - 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč, děti 
50 Kč s možností zakoupit groše na další dílny

22. - 26. 7. PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ VÝTVARNÝ 
TÁBOR PRO DĚTI
Tábor je veden pro skupinky max. 10 dětí. 
Činnosti jsou připravené pro věkové 
kategorie: 5 - 9 let a 10 - 14 let. Pro děti jsou 
připraveny individuální a společné výtvarné 
projekty: výroba světel a lampiónů, šperky 
z korálků a FIMO, batika a barvení látek 
a triček, keramika a výroba keramických 
hodin, točení na hrnčířském kruhu, ruční 
papír, výroba mýdel, mramorování, embosing 
a spousta dalších činností.
8:00 - 16:00 hodin ** cena 1200 Kč/týden

středa 24. 7. FIMO A POLYMEROVÉ HMOTY: 
VÝROBA ŠPERKŮ
Kreativní práce s polymerovými hmotami, 
barevné i decentní šperky. Zhotovíte několik 
výrobků. Kurz je akreditovaný MŠMT. 
Lektorky: Julie Burdychová a Anna Zullian 
(absolventka univerzity v Parmě, obor 
současné umění, s kolekcí šperků vyhrála 
cenu Live On Vogue 2011, účastnila se 
milánského Fashion Week).
16:30 hodin ** cena 250 Kč 

26. - 28. 7. VÝTVARNÝ VÍKENDOVÝ POBYT
Tvoření pro dospělé i děti. Keramické hodiny 
a loutky, výroba mýdel, točení na hrnčířském 
kruhu, práce s ovčí vlnou a textilem, výroba 
bižuterie. Pro max. 8 osob.
cena 1700 Kč, děti 300 Kč (v ceně veškerý 
materiál)

čtvrtek 1. 8. KERAMICKÁ LOUTKA
Akreditovaný kurz, který mohou absolvovat 
i začátečníci. Vymodelujeme hlavu, ruce, 
případně nohy vybrané loutky. Získáte 
metodický popis včetně návodu pro další 
práce.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, 
děti v doprovodu dospělého 70 Kč

pátek 2. 8. BYLINKY A VÝROBA KOUPELOVÝCH 
SOLÍ A MÝDEL
Nasbíráte si byliny do čajových směsí, 
seznámíte se se zajímavými bylinkovými 
recepty a radami a vyrobíte koupelovou 
směs a bylinkové mýdlo. Vhodné i pro děti, 
možnost vytvořit si bylinkový herbář. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, 
děti v doprovodu dospělého zdarma

26. - 30. 8. PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ VÝTVARNÝ 
TÁBOR PRO DĚTI
Tábor je veden pro skupinky max. 10 dětí. 
Činnosti jsou připravené pro věkové 
kategorie: 5 - 9 let a 10 - 14 let. Pro děti jsou 
připraveny individuální a společné výtvarné 
projekty: výroba světel a lampiónů, šperky 
z korálků a FIMO, batika a barvení látek 
a triček, keramika a výroba keramických 
hodin, točení na hrnčířském kruhu, ruční 
papír, výroba mýdel, mramorování, embosing 
a spousta dalších činností.
8:00 - 16:00 hodin ** cena 1200 Kč/týden
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

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

ANTONÍN SLAVÍČEK

V posledních letech se v letních měsících mohou návštěvníci v pro-
storách Galerie města Trutnova tradičně setkávat s krajinářskou 
tvorbou. Nejinak je tomu i letos, kdy je připravena exkluzivní vý-
stava prací jednoho z nejvěhlasnějších českých krajinářů Antonína 
Slavíčka.
Antonín Slavíček patří k jedinečným českým umělcům, za svůj ne-
dlouhý 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 podílí přední český 
historik umění Jaromír Zemina, který autorovu tvorbu charakte-
rizoval těmito slovy: „Slavíček učinil jedním ze svých uměleckých 
cílů, ba možná cílem hlavním, ryze malířské zpodobení námětů 
zdánlivě nemalebných a na cestách za nimi ukazoval milovníkům 
umění dosud přezírané podoby české krajiny. Zvětšoval jejich du-
chovní 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 divá-
ky právě svou novostí větší nároky, a je tedy cennější.“ 
Šest desítek exponátů je zapůjčeno z Národní galerie v Praze, Ga-
lerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie hlavního 
města Prahy a Sbírky Pražského hradu.
Výstava potrvá do 31. 8.

SOCHY V TRUTNOVĚ IV.

Již čtvrtým rokem obohacuje Galerie města Trutnova po letní měsíce 
veřejný prostor instalacemi soch. Je to akce v mnoha ohledech ná-
ročná a v českých podmínkách poměrně vzácná. Věřím však, že má 
pro naše město neopomenutelný význam. Přenáší totiž působnost 
umění z uzavřeného galerijního prostoru do otevřených ulic města, 
a tím pomáhá aktivovat vztah širší veřejnosti k zájmu o umělecký 
projev. Poprvé v roce 2010 zavítalo na Dolní promenádu jedenáct 
bronzových hráčů od Michala Gabriela, další rok se zde objevilo Dítě 
z Marsu a před Uffem Sedící čert od Jaroslava Róny, ve třetím roč-
níku se na třech místech představili tři autoři - Marius Kotrba (Svatý 
Kryštof), Tomáš Medek (Mandarinka a banán) a Michal Trpák (Co je 
to štěstí?).  
Letos do Trutnova přicestovaly objekty dvou mladých tvůrců, čerst-
vých absolventů uměleckých škol: Lukáše Raise (Noha, Irony, Cesta 
trubky a Archimedon) a Viktora Paluše (Moloch). Kromě toho, že 
se tak v letošním ročníku setkáváme skutečně s těmi nejnovějšími 
(i když zároveň vyzrálými) počiny české sochařské scény, na rozdíl od 
ročníků minulých, kdy jsme naopak prezentovali veskrze zavedené 
umělce, se ten letošní liší také příklonem k abstraktní formě vyjád-
ření. Tento způsob uměleckého projevu klade v určitém ohledu na 
diváka velké nároky. Projev obou sochařů spojuje využití průmyslo-
vých segmentů jako stavebních kamenů nového artefaktu, lapidár-
ní vyjádření a velkorysost výtvarného jazyka. Vyžaduje ochotu při-
jmout řeč tvarů a hmot, jakožto na jedné straně svébytný výrazový 
prostředek, a na straně druhé jako šifrovanou zprávu o takzvaně 
reálném světě. Industriálně laděné objekty nás vyzývají, abychom 
se vydali vstříc tomuto dobrodružství hmoty. Letos tedy získává tra-
diční akce Sochy v Trutnově velmi důstojné pokračování v podobě 
expozice prací sochařů Lukáše Raise a Viktora Paluše. Pevně věřím, 
že tato nově vzniklá tradice přispívá k dotváření kulturního koloritu 

města Trutnova a opět ho naplňuje svěží uměleckou atmosférou.
Vernisáž proběhla v rámci čtvrté Trutnovské galerijní noci. Kromě 
našeho generálního partnera firmy Kasper CZ s. r. o. nás jako již 
tradičně podpořila Kafírna a firma Štěpánský a Fišer.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

SEN SAFARI JOSEFA VÁGNERA

Široká veřejnost má možnost zhlédnout exotickou krásu z Ugandy, 
Keni a Tanzanie. Výstava fotografií africké přírody a exotických 
zvířat potrvá v prostorách Městského úřadu Trutnov až do 6. 9.
Stejný název nese i kniha-deník manželů Vágnerových z roku 1971, 
který si vedli při výpravách do Ugandy a Keni, kde odchytávali zví-
řata pro ZOO ve Dvoře Králové. Josef Vágner působil v letech 1965 
- 1983 jako ředitel zmíněné zoologické zahrady, kterou rozšířil ne-
jen 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 paměti 
jeho blízkých, aby léty nabyl na významu a ponoukal k činům …
Ve šlépějích svého otce kráčí jeho dcera Lenka i vnuk Marián, v eko-
logické výchově a dalších mnoha principech souvisejících s původní 
Vágnerovou ideou pokračuje Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových 
(www.zoo-safari.cz).

Alena Rodrová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

PROVOZ KNIHOVNY NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ 
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Oddělení pro dospělé + studovna s čítárnou
PO - PÁ   8:00 - 17:00 hodin
SO  zavřeno

Oddělení pro děti
PO - PÁ  8:00 - 12:00 hodin
ST  8:00 - 17:00 hodin   

Pobočka Horní Staré Město
PO, ST a PÁ 12:00 - 17:30 hodin
ÚT a ČT    9:00 - 11:00 a 12:00 - 17:30 hodin

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NA ZÁŘÍ

SETKÁNÍ NEJSTARŠÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 
Téma: Vzlety a pády slavných českých žen (Hana Vítová, Jiřina Štěpnič-
ková, Jana Rybářová, …)
Svůdníci a první milovníci (Hugo Haas, Oldřich Nový, Svatopluk Beneš, …)

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
V září, po prázdninové přestávce, se zase začneme jedenkrát měsíčně 
scházet se zvídavými dětmi v Klubu chytrých hlaviček. Téma na školní rok 
bude „Zvířátka celého světa“ (vzácná a ohrožená, chráněná, vyhubená, 
cizokrajná). Společně budeme prozkoumávat zázračný svět přírody.

Všem našim čtenářům přejeme pěknou dovolenou, příjemné počasí 
a spoustu nových zážitků, které obohatí jejich život. Věříme, že ke 
klidu a letní pohodě přispějí i knihy od nás.
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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

CHARLES MAYER (1897–1973):
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ TRUTNOVSKA

Trutnovský rodák Charles Mayer byl místním velice známým malí-
řem s mezinárodní zkušeností i pohnutým a zajímavým životním 
osudem. V mládí pobýval v Itálii a Africe. Několik roků žil také ve 
Francii, která se mu stala celoživotní inspirací. Od čtyřicátých let až 
do roku 1963, kdy emigroval z Československa, působil v Trutnově, 
takže jeho obrazy a obrázky zdobí nejednu zdejší domácnost. O to 
překvapivější je fakt, že za svého života v Trutnově prakticky nevy-
stavoval. Dluh vůči malíři právě splácí ucelená unikátní výstava jeho 
díla v trutnovském muzeu. Prezentovány jsou na ní především kra-
jinomalby (Krkonoše, Podkrkonoší, Trutnovsko, ale i Francie apod.). 
Vystavené obrazy pocházejí jak z muzejních sbírek, tak ze sbírek 
soukromých sběratelů a rodiny. Řadu obrazů na výstavu zapůjčila 
umělcova dcera Carmen Mayerová s manželem Petrem Kostkou. 
Výstava potrvá do 22. 9.

TRUTNOVSKO 
VE FOTOGRAFII JIŘÍHO HAVLA

Věhlasný fotograf a trutnovský občan Ing. Jiří Havel, známý pře-
devším jako fotograf Krkonoš, představuje na výstavě svoje černo-
bílé a barevné fotografie města Trutnova a přilehlého okolí, které 
pořizuje od 60. let do současnosti. V 60. až 80. letech fotil více 
historický střed města, dnes svou pozornost zaměřuje na krajinu 
v bezprostředním okolí Trutnova. Na výstavě jsou také zastoupe-
ny fotografie pořízené z okna jeho domu, které zachycují Trutnov 
v proměnách ročních období. Havlovy fotografie i přes rozdílnost 
námětů mají jedno společné - nezaměnitelnou poetiku, která dob-
ře vystihuje krásy města i okolní krajiny. 
Výstava potrvá do 27. 10.

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. Hrad Vízmburk bývá právem ozna-
čován jako „České Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro 
neobyčejně bohaté množství nálezů získaných při archeologickém 
výzkumu, prováděném v letech 1972 až 1984 PhDr. Antonínem 
Hejnou, CSc., které umožňují nahlédnout do života středověkých 
obyvatel našeho kraje. Výstava seznamuje nejen s historií hradu 
Vízmburku, ale ukazuje i velké množství keramických nádob, ko-
vových předmětů či stavebních prvků objevených archeology při 
výzkumu hradu. 
Výstava prodloužena do 31. 10.

UPOZORNĚNÍ:
PROVOZ MUZEA O PRÁZDNINÁCH

Muzeum je v období prázdnin otevřeno bez omezení v tradiční 
otevírací době, tj. denně mimo pondělí 9 - 12 a 13 -17 hodin. Pravi-
delné muzejní čtvrtky, jejichž náplní jsou přednášky, besedy, work-
shopy, vernisáže aj., po dobu letních prázdnin nebudou probíhat. 
Již nyní však připravujeme pro podzimní muzejní čtvrtky další za-
jímavá témata a hosty. 
Muzeum přeje všem svým příznivcům pěkné léto a těší se na další 
setkávání.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Pro 
hudební příznivce je připraveno od 26. června do 30. srpna 19 kon-
certů. Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy 
od 16:30 hodin (kromě 26. 7.). Koncerty se konají vedle Uffa, vstup 
je zdarma. 
Po dvou červnových (PRŮMĚR 60, THE ART OF INSIDE OUT) se na 
další můžete těšit o prázdninách.

pátek   5. 7. PATROLLA

středa 10. 7. POSLEDNÍ LEŽ

pátek 12. 7. MESCALERO

středa 17. 7. MOONLIGHT EXPRESS

pátek 19. 7. BLUES MYSTERY

středa 24. 7. EXORCIZPHOBIA

pátek 26. 7. EFFECT (mimořádně od 20:00 hodin)

středa 31. 7. KOCOUR V BOTÁCH

pátek   2. 8. BENJAMING´S CLAN

středa   7. 8. KRAKONOŠKA

pátek   9. 8. ZNOVUZROZENÍ

středa 14. 8. PĚNA

pátek 16. 8. H KVINTET

středa 21. 8. COUNTRY BAND BONANZA

pátek 23. 8. TLUPA TLAP 

středa 28. 8. KASTELÁNI

pátek 30. 8. NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST

Změna programu vyhrazena.

Patrolla 
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PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

TRUTNOVSKÝ JARMARK 
neděle 1. 9.

Celodenní slavnost na Krakonošově náměstí nabídne od 9:30 
do 18:00 hodin prodej tradičních rukodělných výrobků, zají-
mavostí i občerstvení ve více než 120 stáncích, atrakce pro děti 
i dospělé a samozřejmě také bohatý program: dechová kapela 
Valanka, Revival Michala Tučného, Ponožky pana Semtamťuka, 
Jakub Smolík s kapelou, Legendy se vrací, pohádky Divadla Mi-
motaurus, vystoupení živé medvědice Poca a další. Mluveným 
slovem provází Petr Šiška.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
7. - 8. 9.
Víkend, ve kterém budou zdarma zpřístupněny památkové ob-
jekty. Letošní národní téma této akce: Památky v novém světle. 
V Trutnově nabídneme zájemcům prohlídku staré radnice, kde 
si také mohou prohlédnout městskou kroniku a fotokroniku 
za rok 2012. Haasův palác, jehož prostory oživí hudební vy-
stoupení a výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Trut-
nov. Muzeum Podkrkonoší, kde kromě tří zajímavých výstav 
bude v neděli 8. 9. možnost zhlédnout promítání historických 
fotografií Trutnova. Bude možnost navštívit také dělostřelec-
kou tvrz Stachelberg, podzemní chodbu v parku, Janskou kapli 
a památník Generála Gablenze. V rámci DED se můžete v so-
botu 7. 9. zúčastnit i dvou již tradičních akcí - od 10 hodin 
Slavnostní zahájení spojené s natíráním pamětní desky 1866 
na Krakonošově náměstí a od 15 hodin akce Rozloučení s lé-
tem u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku. Novinkou 
letošních DED bude akce určená dospělým a případně i star-
ším dětem „Večerní putování po památkách“. Už potřetí bude 
nabídka DED v Trutnově obohacena o program v železničním 
depu Trutnov a jízdy parním vláčkem.
Podrobnosti v informativních letácích DED a na www.uffo.cz

FOUR FOR TRUTNOV aneb Trutnovský výběr
sobota 14. 9.
Muzikantské setkání v Uffu, završení a vyvrcholení Trutnovské-
ho hudebního léta s kapelami, které patří mezi ty nejlepší na 
trutnovské hudební scéně - Ostaš, Marta a Rasputin Band, PPP, 
Pepa Lábus a spol.
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 8.

BRATŘI KARAMAZOVI
středa 18. 9.
Románová kronika v dramatizaci Evalda Schorma - inscenace 
Dejvického divadla, Praha.  V režii Lukáše Hlavici hrají Ivan 
Trojan, David Novotný, Igor Chmela, Martin Myšička, Radek 
Holub, Lenka Krobotová/Pavlína Štorková, Zdeňka Žádníková 
Volencová/Martha Issová, Jana Holcová, Pavel Šimčík, Marek 
Matějka/Lukáš Hlavica, Matěj Kroupa.
Představení uvádíme v náhradním termínu (za duben 2013). 
Patří do předplatného skupiny Činoherní divadlo A a pro před-
platitele tedy platí možnost vstupu na abonentky ČD A sezony 
2012-13. Zbývající vstupenky v ceně 330, 300, 270 Kč budou 
v předprodeji od 19. 8.

DRAKIÁDA
sobota 28. 9.
Soutěž v létání draků pro děti i dospělé. Letos se uskuteční 
poprvé ve spolupráci UFFO - SCT a trutnovských modelářů na 
letišti ve Volanově. Tam můžete od 14 hodin strávit příjemné 
odpoledne nejen při pouštění či pozorování draků, ale třeba 
i prohlídkou modelů letadel a letadýlek. Je zajištěn prodej ob-
čerstvení a možná i nějaké malé překvapení ...

Podrobnější informace o těchto programech, ale i o dalších 
akcích, které UFFO - SCT připravuje na září, naleznete v příš-
tí Kulturní nabídce Radničních listů a na webových stránkách 
www.uffo.cz

CIMRMANOVA OPERETA PROSO 
ŽIVĚ V KINĚ VESMÍR

 sobota 13. 7. od 20:00 hodin

První a jediné koncertní provedení slavných melodií odcize-
ných z operetní fresky Proso Járy Cimrmana bude v sobotu 13. 
července od 20:00 hodin přenášeno z Obecního domu v Praze 
na plátno trutnovského kina Vesmír.
Původní Cimrmanova opereta zazní v podání Českého národní-
ho symfonického orchestru pod vedením dirigenta Libora Peška 
v rámci hudebního festivalu Prague Proms. Jako sólisté vystoupí 
sopranistka Adriana Kohútková a tenoři Tomáš Černý a Miloň 
Čepelka. V průběhu koncertu nebude samozřejmě chybět fun-
dovaný výklad cimrmanologů Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky, 
Petra Bruknera a Roberta Bárty, kteří divákům prozradí nejednu 
perličku ze zákulisí vzniku tohoto zapomenutého díla. 
„Národní symfonický orchestr nás oslovil s nápadem uspořádat 
koncert, v němž by zazněly slavné skladby vykradené jinými 
autory z Cimrmanovy ztracené operetní fresky Proso. S návr-
hem jsme samozřejmě souhlasili a po dobré zkušenosti s loň-
ským živým přenosem hry „České nebe” jsme se rozhodli jít 
stejnou cestou,” říká Zdeněk Svěrák. Režie již druhého „cimr-
manovského“ přenosu do kin se opět ujme Jan Svěrák. 
Předprodej vstupenek v ceně 300 Kč zajišťuje od 10. 6. Infore-
cepce UFFO, TIC na Krakonošově náměstí a pokladna kina Ves-
mír (v tradičních předprodejních hodinách). Také je možnost 
zakoupit vstupenky on-line na www.uffo.cz.

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
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DIVADELNÍ SEZONA 2013/2014

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 (Východočeské divadlo Pardubice)
NAŠE TŘÍDA (Divadlo Komedie, Praha) 
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 NEHRAJÍ (Činoherní studio Ústí nad Labem) 
HRÁČI (Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko) 
BŮH MASAKRU (Činoherní klub, Praha) 
MED (A Studio Rubín, Praha)
DEŠTIVÉ DNY (Divadlo Ungelt, Praha)
VRATKÁ PRKNA (Studio Ypsilon, Praha)

Představení ve skupině Divadlo a hudba:
BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS (Městská divadla pražská 
- 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)
TEATROMAT (Divadlo VOSTO5) 
MÁJ (420People, Nová scéna) 
ZPOVĚĎ 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)

Ceny předplatného:
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, studentům nabízí-
me v této skupině slevu 30 %

Prodej předplatného:
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné předpla-
titelské skupině, jakou měli v sezoně 2012/13, do 25. května 2013, 
uhradit a vyzvednout novou abonentku si tito předplatitelé mohli 
nejpozději do 18. června 2013.
Další zájemci o předplatné si mohou zakoupit abonentky na no-
vou sezonu v Inforecepci UFFO do 31. srpna 2013.
Podrobné informace o připravované divadelní sezoně a předplat-
ném 2013/2014 naleznete na www.uffo.cz a v divadelním bulleti-
nu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO.
Změna programu vyhrazena!

Holky z kalendáře
Foto: Josef Vostárek

Deštivé dny 
Foto: Marie Krbová

Návštěvy u pana Greena

Teatromat
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MAREK SLAVÍK: 
IMAGINACE

Do 9. 7. můžete v Galerii UFFO zhlédnout výstavu Marka 
Slavíka. Ten 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 neuchopi-
telnost podvědomí, kde se řada vjemů snoubí v jednom uce-
leném obrazovém celku. Hmota pojímající figuru ztělesňuje 
celé podvědomí jako amorfní celek, obsahující veškeré pocity, 
obavy, stres a neschopnost čelit situacím v normálním životě. 
Zároveň přináší jakési vnitřní uspokojení, jež je patrné na fi-
guře, která je touto hmotou obtáčena a pojímána.“ 
„Slavík dosáhl neobvyklého a sofistikovaného efektu, kdy 
hmota, abstraktně proplouvající prostorem bez viditelného 
zakotvení, nepůsobí nijak těžce nebo nepatřičně. Dalším po-
zoruhodným prvkem, který mě zaujal, je umělcovo zpraco-
vání figury. Ať už vědomě 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.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu 
kultury ČR.
do 9. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - pátek 9:30 - 
17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MILAN PERIČ A KAMARÁDI:
PÁNSKÁ JÍZDA V TRUTNOVĚ

Výstava je koncipována jako netematická prezentace prací 
umělců několika generací. Kromě přátelství je spojuje praž-
ská AVU, kde převážná většina studovala. Někteří z nich tam 
působili či působí v roli pedagogů. Dalším styčným bodem je 
Intermediální škola prof. Milana Knížáka. Významná část vy-
stavujících jsou absolventi a pedagogové této školy.
V Galerii UFFO představí své obrazy, grafiky, kresby a objekty. 
Prezentovaná díla se vyznačují různými přístupy, které cha-
rakterizují jednotlivé autory. Uvidíte tedy více poloh vizuální 
tvorby, jež se liší technikou a tématy.
Pojem „Pánská jízda“ má jednoznačnou asociaci. V tomto pří-
padě bude však na vernisáži v podobě hudební performance 
předvedena doslovná pánská jízda, kterou provede „Alfred 
Jarry´s Nadsamec Bicykle Musical And Voices Band“. Členové 
této skupiny jsou vystavující umělci a jejich hosté. Performan-
ce bude zaměřena na dílo Uffo Horna.
Autoři: doc. ak. mal. Milan Perič, ak. mal. Miroslav Pesch, doc. ak. 
mal. Dalibor Smutný, ak. mal. Vladimír Doležal, Jan M. Mach, 
MgA. Aleš Havlíček, MgA. Vladimír Véla, MgA. Jakub Špaňhel, 
MgA. Richard Nestler.
Vernisáž se koná v úterý 16. 7. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu 
kultury ČR.
17. 7. - 12. 8. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - pátek 
9:30 - 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let 
zdarma

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2013
33. ročník mezinárodního hudebního festivalu

Pořádá UFFO - SCT
ve spolupráci s ČESKOU KULTUROU, o. s.,

pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA.
Trutnovský podzim se koná v rámci cyklu festivalů 

České kulturní slavnosti - pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR.

Měsíc říjen je v Trutnově neodmyslitelně spojený s festivalem 
Trutnovský podzim. Posluchači se mohou těšit na PRAŽSKOU 
KOMORNÍ FILHARMONII, kanadskou klavíristku ANG LI nebo 
ARTEMISS TRIO, které odehraje i koncert pro studenty střed-
ních škol. Dále vystoupí KVARTETO APOLLON, jež doplní švý-
carský klarinetista WENZEL GRUND. V programu nazvaném 
NEAPOLSKÉ PÍSNĚ se představí italská zpěvačka OLIMPIA 
LUCENTE a klavírista DANIEL WIESNER. Houslista JIŘÍ VODIČ-
KA s klavíristou MARTINEM KASÍKEM přijedou do Trutnova 
s programem OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA.

Podrobnější informace o festivalu Trutnovský podzim 2013 
naleznete v příští Kulturní nabídce Radničních listů a na we-
bových stránkách www.uffo.cz

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období.

INFORECEPCE UFFO 
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: 
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin

VÝLEP PLAKÁTŮ
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. 
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše 
uvedené provozní doby. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
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

Ang Li
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KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov

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

ČERVENEC

1. pondělí
2. úterý
19:00 hodin

JEN BŮH ODPOUŠTÍ
Francouzsko-dánský kriminální thriller. Před 10 lety Julian zabil 
policajta, ale podařilo se mu utéct. Dnes je jeden z největších drogových 
dealerů v Bangkoku.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

3. středa
4. čtvrtek
19:00 hodin

PODFUKÁŘI
Americká kriminální komedie. Dokonalá iluze, nebo loupež století?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 100 Kč

5. pátek
6. sobota
18:00 hodin

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY (3D)
Americký rodinný animovaný film. Součástí je předfilm Láska mezi 
kapkami deště.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 109 minut ** vstupné 165 Kč, 
děti do 15 let 140 Kč

7. neděle
18:00 hodin

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY (2D)
Americký rodinný animovaný film. Součástí je předfilm Láska mezi 
kapkami deště.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 109 minut ** vstupné 130 Kč, 
děti do 15 let 105 Kč

8. pondělí
9. úterý
19:00 hodin

MUŽ Z OCELI (3D)
Americké fantasy. Mimořádné schopnosti mladého chlapce z cizí 
planety pomohou zachránit svět před zničením.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 143 minut ** vstupné 130 Kč

10. středa
19:00 hodin

MUŽ Z OCELI (2D)
Americké fantasy.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 143 minut ** vstupné 90 Kč

11. čtvrtek
19:00 hodin

PÁNI MAJÍ RADŠI BLONDÝNKY       ART film - pro náročnější diváky
Americký film. Nestárnoucí komedie H. Hawkse o prototypu okouzlující 
sexuální bohyně, která si omotává srdce všech mužů.
Mládeži přístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 70 Kč

12. pátek
18:00 hodin
13. sobota
10:00 hodin

JÁ, PADOUCH 2 (3D)
Americká animovaná komedie. Když svět potřebuje hrdinu, pomůže 
padouch.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč

13. sobota
20:00 hodin

JÁRA CIMRMAN - PROSO
Historicky první a jediné koncertní provedení Cimrmanovy operety 
bude živě přenášeno na plátna kin. Obsazení a realizace: L. Pešek 
(dirigent), A. Kohútková (soprán), T. Černý (tenor), M. Čepelka (tenor 
buffo), Český národní symfonický orchestr, Z. Svěrák, M. Čepelka, 
P. Brukner a R. Bárta (přednes seminářů), J. Svěrák (režie přenosu).
85 minut ** vstupné 300 Kč

14. neděle
18:00 hodin

JÁ, PADOUCH 2 (2D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 125 Kč

15. pondělí
19:00 hodin

SVĚTOVÁ VÁLKA Z (3D)
Americký thriller. Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 150 Kč

16. úterý
19:00 hodin

SVĚTOVÁ VÁLKA Z (2D)
Americký thriller. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 125 Kč

17. středa
18. čtvrtek
19:00 hodin

REVIVAL
Česká komedie. Příběh čtyř muzikantů, kteří se pokusí o velkolepý 
comeback své rockové skupiny Smoke.
Do 12 let nevhodné ** 116 minut ** vstupné 100 Kč

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

OSAMĚLÝ JEZDEC  
Americký dobrodružný film. V roli indiánského bojovníka Tonta 
Johnny Depp.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 151 minut ** vstupné 120 Kč

22. 7. - 4. 8.      DOVOLENÁ - kino Vesmír nepromítá   

SRPEN

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

WHITE HOUSE DOWN
Americký akční film. Washingtonský policista proti přesile 
polovojenských útočníků v Bílém domě.
Mládeži přístupno ** titulky ** 137 minut ** vstupné 120 Kč

8. čtvrtek
19:00 hodin

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI                                                  PROJEKT 100
Jeden z nejlepších československých snímků. Poetická a přesto 
nesmlouvavá kronika jednoho z bolestivých období 20. století.
Do 12 let nevhodné ** 115 minut ** vstupné 80 Kč

9. pátek
10. sobota
19:00 hodin

WOLVERINE
Americké akční fantasy. Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 136 minut ** vstupné 110 Kč

11. neděle
18:00 hodin

ZAMBEZIA (2D)
Jihoafrický animovaný rodinný film. Uvádíme v repríze.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 83 minut ** vstupné 70 Kč

12. pondělí
13. úterý
19:00 hodin

PACIFIC RIM: ÚTOK NA ZEMI (3D)
Americké dobrodružné sci-fi. Lidstvo si myslelo, že nepozemští tvorové 
přijdou z vesmíru. Oni se však vynořili z mořských hlubin.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 130 Kč

14. středa
15. čtvrtek
19:00 hodin

STÁŽISTI
Americká komedie. Starý psy klikat nenaučíš.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 119 minut ** vstupné 100 Kč

16. pátek
17. sobota
19:00 hodin

R. I. P. D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ (3D)
Americká akční komedie. Mrtví policajti nekončí v nebi nebo v pekle, 
ale když jsou dobří, nastupují k URNA.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** vstupné 140 Kč

18. neděle
19:00 hodin

R. I. P. D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ (2D)
Americká akční komedie.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 110 Kč

19. pondělí
20. úterý
19:00 hodin

BLING RING: JAKO VIPKY
Americké krimi. Aby se dotkli hvězd, vloupali se do jejich domů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

21. středa
22. čtvrtek
19:00 hodin

JAKO MALÍ KLUCI
Francouzská komedie. Otec a jeho nastávající zeť se ponoří do nového 
divokého života ... Jako malí kluci ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

23. pátek
24. sobota
18:00 hodin

ŠMOULOVÉ 2 (3D)
Americká rodinná animovaná komedie. Pokračování kasovního 
trháku, ve kterém šmoulí rodinka prožije opět mnoho dobrodružství.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč

25. neděle
18:00 hodin

ŠMOULOVÉ 2 (2D)
Americká rodinná animovaná komedie. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč

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

TRANS
Americko-francouzský thriller. Hranice mezi touhou, skutečností 
a hypnotickou sugescí se smazávají a mizí ...
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 100 Kč

29. čtvrtek
19:00 hodin

SLAMĚNÝ VDOVEC                          ART film - pro náročnější diváky
Americká komedie. Zůstane Richard věrný své manželce, nebo 
podlehne svodům krásné sousedky?
Mládeži přístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 70 Kč

30. pátek
31. sobota
19:00 hodin

RED 2
Americká akční komedie. Ti nejlepší nikdy neodpočívají. Vysloužilí 
agenti se vracejí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 100 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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


