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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V Dubnu 2014
25. 2. - 25. 4. JAZZINEC 2014

16. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Více informací: www.jazzinec.cz
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
ve spolupráci s UFFO - SCT

úterý 1. 4. MORAVSKÉ PAŠIJE
Představení Teátru Víti Marčíka pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

středa 2. 4. TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Představení Teátru Víti Marčíka pro MŠ a 1. - 2. 
třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 2. 4. DEŠTIVÉ DNY 
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!

sobota 5. 4. ZPOVĚĎ MASOCHISTY 
Divadelní delikatesy: Divadlo Letí a Švandovo 
divadlo Na Smíchově, Praha 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 6. 4. VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara
Pořadatel: UFFO - SCT
Krátký program tanců a písniček v provedení 
trutnovské ZUŠ v Uffu od 15:00 hodin 

pondělí 7. 4. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. Vladimír Wolf: Kastelologie (nauka 
o hradech) jako vědecká disciplína 
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 7. 4. NORSKO 
Cestopisný večer Martina Mykisky
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 8. 4. MARIMBA
Bubenický pořad pro 3. - 9. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

úterý 8. 4. DÁMSKÁ HNÍZDA
Zábavný pořad - totální improvizace Ester 
Kočičkové a Simony Babčákové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 10. 4. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ: čAS LOVCů
Přednáší Mgr. Martina Pajerová 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

pátek 11. 4.
sobota 12. 4.

čESKO ZPÍVÁ 2014 
8. ročník celostátní pěvecké soutěže
Více informací: www.cesko-zpiva.cz
Pořadatel: ART PRESTO - reklamní a umělecká 
agentura a UFFO - SCT
UFFO

neděle 13. 4. BYLO NÁS PĚT
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Radost, Brno
Představení pro děti od 8 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin

pondělí 14. 4. ROSTU S KNIHOU 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 hodin

pondělí 14. 4. VÁCLAV HAVEL:  
MOC BEZMOCNÝCH A JINÉ ESEJE
Beseda pro studenty SŠ
Pořadatel: Knihovna Václava Havla a UFFO - SCT
UFFO ** 10:00 hodin 

pondělí 14. 4. ANTIWORDS
Představení souboru Spitfire Company - dvě křeh-
ké dívky, basa piv a Havlova Audience beze slov 
Pořadatel: Knihovna Václava Havla a UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

pondělí 14. 4. ZAHRADNÍ SLAVNOST
Divadlo Na tahu, Praha: první a dnes již slavná hra 
Václava Havla 
Pořadatel: Knihovna Václava Havla a UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 hodin

čtvrtek 17. 4. BIONIKA ANEB KDYŽ TECHNICI HLEDAJÍ 
INSPIRACI V PŘÍRODĚ
Přednáší Doc. Dr. Ing. Dora Kroisová
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 17. 4. VZPOMÍNÁNÍ NA TEXLEN V POŘÍčÍ
Beseda s bývalými pracovníky
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 17. 4. JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Městská dechová hudba Krakonoška a hosté
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 19. 4. GALERIJNÍ NOC
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova, Krakonošovo náměstí

sobota 19. 4. MONSTER OF METAL AND HARDCORE X.
Hrají: B_side, Crusher, Diphteria, Noostrak, Asses-
sor a hlavní hvězda - němečtí Purgatory (vystou-
pili i na Obscene Extreme Trutnov a jiných velkých 
festivalech po celé Evropě).
Pořadatel: Libor Mazura
restaurace Voletiny ** 18:00 hodin **  
vstupné 150 Kč

úterý 22. 4. UCPANEJ SYSTÉM
Nejsprostší inscenace z repertoáru Dejvického 
divadla
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 23. 4. MůJ BÁJEčNÝ ROZVOD
Divadlo a hudba: Filmová a divadelní agentura 
a Divadlo Viola
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 24. 4. KLUB CHYTRÝCH HLAVIčEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 24. 4. VZPOMÍNÁNÍ NA TEXLEN V KALNÉ VODĚ
Beseda o minulosti a současnosti textilní továrny
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin



2 

neděle 27. 4. HODNĚ MALÁ čARODĚJNICE
Rodinné UFFOkousky:  
Taneční studio Light, Praha
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

středa 30. 4. čARODĚJNICE
Narozeninový mejdan všech čarodějnic, čarodějů, 
šamanů ... Zvány jsou děti i jejich rodiče. 
Občerstvení zajištěno.
Pořadatel: UFFO - SCT a Středisko volného času, 
Trutnov
Zahájení programu před Uffem ve 20:00 hodin 

	 VÝSTAVY
do 14. 4. ANTIKÓDY

Výstava vizuální poezie Václava Havla
Pořadatel: Knihovna Václava Havla a UFFO - SCT
UFFO - foyer 

do 14. 4. FOTOGRAFIE BOHDANA HOLOMÍčKA
Projekce
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - foyer

do 19. 4. ATELIÉR FIGURATIVNÍHO SOCHAŘSTVÍ  
MICHALA GABRIELA
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

do 30. 4. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 4. MÁCHůV KRAJ POETICKÝ
Výstava fotografií Zdeňka Halíře a Vladimíra Kuřátka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu - vstup na výstavu zdarma

do 30. 4. ... A FOTÍME DÁL
Výstava fotografií členů fotografického 
kroužku trutnovského stacionáře, který vznikl 
na základě projektu dvou známých fotografů 
Jiřího Jahody a Ing. Vladimíra Groha. Projekt 
byl zaměřen na tři hlavní témata - zátiší, 
portréty a krajina. Kroužku se zúčastnilo 27 
fotografů, na výstavě jsou prezentovány práce 
nejlepších z nich.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 23. 5. JAZZ WORLD PHOTO
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 25. 5. KAŽDÝ DEN SLOUŽÍ LEN:  
ZE SLAVNÉ HISTORIE PODNIKU TEXLEN TRUTNOV
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 13. 6. LUKÁŠ PAVLAčÍK: SETKÁNÍ S DIVOčINOU
Výstava fotoobrazů zvířat a exotické přírody 
na velkoformátových plátnech
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

2. 4. - 6. 5. MICHAL CIMALA: MADE IN TRAFAčKA
Vernisáž 1. 4. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

4. 4. - 8. 6. ZANIKLÉ KRKONOŠSKÉ BOUDY 
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Vernisáž 3. 4. od 17:00 hodin 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

30. 4. - 7. 6. JAROMÍR ZEMINA:  
UMĚNÍ, KTERÉ SE MNOU BYDLÍ
Vernisáž 29. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

	 KurzY
od 3. 4. HLINĚNÉ čTVRTKY

Keramický kurz pro dospělé, 10 večerů, vždy 
ve čtvrtek
Více informací: tel. 724 180 505
Pořadatel: o. s. Bezinky (www.bezinky.cz)
ZUŠ Trutnov ** 18:15 hodin ** cena 950 Kč

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

pátek 11. 4. PLETENÍ Z PEDIGU
Základy pletení, zavírky, druhy opletků. Vyrábět 
můžete tác, koš, ošatku, truhlík, květník.  
15:00 nebo 17:00 hodin ** cena 250 nebo 400 Kč  

sobota 12. 4. NÁUŠNICE TECHNIKOU ORIGAMI
Vyrobíte dva druhy náušnic. Možnost dokoupit 
materiál na další tvorbu.
10:00 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 50 Kč

sobota 12. 4. VELIKONOCE V MUZEU
Drátování, zdobení perníčků, pletení pomlázky, 
velikonoční květinová dekorace, malba na sklo, 
plstění ovčí vlnou, výroba zápichů do květináčů, 
zdobení vajíček. Připomenutí krkonošských veliko-
nočních tradic a zvyků. S sebou vyfouknutá vajíčka.
13:00 hodin ** cena od 70 Kč

sobota 12. 4.
neděle 13. 4.

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Lektorka: Mgr. Jarmila Schubertová. Kurz je akre-
ditován MŠMT.
Cena 1950 Kč 

čtvrtek 24. 4. KERAMIKA
Keramická loutka - akreditovaný kurz i pro začáteč-
níky. Možnost tvořit keramiku dle vlastních námětů.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

čtvrtek 24. 4. MALOVANÉ KACHLE, ZRCADLA, RÁMEčKY, 
CEDULKY KE DVEŘÍM
Lektorka: Mgr. Jarmila Schubertová. 
17:00 hodin ** cena 250 Kč

pátek 25. 4. PLSTĚNÍ OVčÍ VLNY
Naučíte se techniku plstění mokrým nebo suchým 
způsobem. Vyrobíte si tašku, šperk či figurku.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, možnost zakoupení 
kreativní plstící sady na suché plstění včetně 
návodu za 120 Kč

pátek 25. 4. ŠPERKY Z HEDVÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Získáte náměty na výrobu 
originálních šperků, naučíte se šperky kompletovat. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

pátek 25. 4. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Naučíte se míchat 
barvy, zapouštět, vykrývat, akvarelovou a solnou 
techniku, namalujete hedvábnou šálu. Pracovat 
můžete i na hedvábné vitrážce do okna, kravatě, 
pouzdru na brýle, šátku aj.
16:30 hodin ** cena 280 Kč

sobota 26. 4. VITRÁŽE TIFFANY
Naučíte se řezat tvary ze skleněných desek podle 
šablon, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, pa-
tinovat. Vyrobíte šperky, vitrážová zrcadla, závěsy 
do oken, zápichy aj.
9:00 - 14:00 hodin ** cena 800 Kč ** rezervace 
předem nutná

	 PřiPrAVuje	Se

pátek 2. 5. WABI DANĚK 
Koncert 
Více informací: www.detoproduction.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
Národní dům ** 19:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: TIC na Krakonošově nám.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

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

ZANIKLÉ KRKONOŠSKÉ BOUDY  
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH

Výstava představuje historické pohlednice ze sbírky Dr. Jaroslava 
Drtiny ze Dvora Králové nad Labem, zachycující zaniklé krkonoš-
ské boudy, a to jak na české, tak i na polské straně hor. Výstava při-
pomíná 24 známějších i méně známých zaniklých bud, jakými jsou 
například Davidova bouda, Petrova bouda, Mísečná bouda, Bou-
da U Dívčí lávky, Klínová bouda, Liščí bouda, Rennerova bouda, 
Obří bouda, Havlova bouda, Bouda v Modrém dole, Bouda Prince 
Jindřicha, Kovárna, Bouda u Sněžných jam či Výrovka. Vernisáž se 
koná ve čtvrtek 3. 4. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 8. 6.

KAŽDÝ DEN SLOUŽÍ LEN: ZE SLAVNÉ HISTORIE 
PODNIKU TEXLEN TRUTNOV

Výstava mapuje historii lnářského podniku Texlen, která se začala 
psát v roce 1949. Roku 1958 byl podnik významně rozšířen a své 
závody měl nejen na Trutnovsku, ale i na Náchodsku či Semilsku. 
Součástí Texlenu byly přádelny a tkalcovny, jejichž výrobky (ubrusy, 
utěrky, plachty aj.) byly proslaveny po celém světě. V roce 1991 
došlo k privatizaci podniku a na počátku 21. století k jeho zániku. 
Na výstavě jsou prezentovány fotografie z jednotlivých závodů, vý-
robky, propagační materiály atd. Výstava potrvá do 25. 5.

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 30. 4.

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ: čAS LOVCů
Přednášející Mgr. Martina Pajerová z Regionálního muzea a gale-
rie v Jičíně přiblíží starší dobu kamennou (paleolit), která je nejen 
nejstarším, ale zároveň i nejdelším obdobím, zahrnujícím více než 
90 % lidských dějin. Poznání starší doby kamenné bývá však velice 
často zkresleno mylnými představami a zažitými klišé. V této etapě 
naší minulosti nežili pouze lovci mamutů, ale zrodil se i moderní 
člověk jako takový. Přednášející, absolventka studia archeologie, 
představí tuto epochu z trochu nového pohledu. Zmíněny bu-
dou také významné paleolitické lokality Trutnovska. Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 10. 4. od 17:00 hodin. Vstup volný.

VZPOMÍNÁNÍ NA TEXLEN V POŘÍčÍ:  
BESEDA S BÝVALÝMI PRACOVNÍKY

V Poříčí, které je součástí Trutnova, měl podnik Texlen dva své vý-
znamné závody (06 a 16). Na závod 06 v Náchodské ulici zavzpomí-
ná Jaroslav Pošepný, který byl jeho ředitelem v letech 1964 - 1984, 
a Miloš Trýzna, který stál v čele závodu v letech 1989 - 1992. Histo-
rii závodu Texlen 16 zase připomene Zdeňka Laloušková (ředitelka 
závodu v letech 1976 - 1990) a jeho dlouholetí zaměstnanci Fran-
tišek Fotr a Josef Řezníček. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 17. 4. 
od 17:00 hodin. Vstup volný.

VZPOMÍNÁNÍ NA TEXLEN V KALNÉ VODĚ:  
BESEDA O MINULOSTI A SOUčASNOSTI  

TEXTILNÍ TOVÁRNY
Zavzpomínat na Texlen 02 v Kalné Vodě přijdou jeho bývalí ředi-
telé Libuše Bálková (1973 - 1989), Miloslav Masopust (1990 - 1996) 
a vedoucí provozu Miloš Trýzna (1993 - 1996). Současnost areálu 

Další informace na www.mktrutnov.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA  
ANGLICKY PSANÉ LITERATURY PRO DĚTI

v dubnu každou středu od 8:00 do 17:00 hodin

Zveme zájemce o anglicky psanou literaturu pro děti a mládež 
na prodejní výstavu knih předního britského vydavatelství USBOR-
NE, pořádanou v prostorách oddělení pro děti Městské knihovny 
v Trutnově každou středu v měsíci dubnu, vždy od 8:00 do 17:00 
hodin. Nabízíme dětem, rodičům i učitelům možnost zakoupit si 
pěkné, kvalitní publikace jak pro zábavu, tak pro doplnění školního 
učiva.

BIONIKA ANEB KDYŽ TECHNICI  
HLEDAJÍ INSPIRACI V PŘÍRODĚ

čtvrtek 17. 4. od 17:00 hodin

Zveme širokou veřejnost na populárně-vědeckou přednášku. Zají-
mavé výsledky ze světa vědy a techniky přiblíží Doc. Dr. Ing. Dora 
Kroisová z Technické univerzity Liberec. Přednášet bude například 
o površích rostlin, které jsou charakteristické specifickými struktu-
rami odpuzujícími vodu, o kompozitních systémech v přírodních 
materiálech - krovkách brouků, o ochranných površích tvořených 
ostny a anorganickými částicemi a o dalších zajímavých objektech, 
kterých jsme si dosud moc nevšímali.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIčEK 
LIDOOPI

čtvrtek 24. 4. od 16:00 hodin

Je-li řeč o tom, že člověk má společné prapředky s lidoopy, reagují 
ještě dnes někteří lidé uraženě nebo rozzlobeně. Možná však, že 
lidoopy vlastně neznají, a tak si tato pozoruhodná zvířata před-
stavují především jako komické či smutné figurky z cirkusových 
výstupů nebo nebezpečné tvory z filmových thrillerů.
Právě proto se budeme při dubnovém setkání Klubu chytrých 
hlaviček těmto zajímavým zvířatům věnovat. Během odpoledne 
se děti dozví mnoho zajímavostí o soužití těchto zvířat, o jejich 
výborné inteligenci a schopnosti komunikovat. Zahrají si tematic-
ké pohybové hry a jako vždy bude součástí podvečera i výtvarná 
dílna.
Těšíme se na všechny zvídavé děti ve věku od 6 do 12 let.

ROSTU S KNIHOU  
V POBOčCE HORNÍ STARÉ MĚSTO

pondělí 14. 4. od 9:00 hodin

Zveme opět maminky na mateřské dovolené, aby i se svými dětmi 
zavítaly v pondělí 14. 4. od 9:00 hodin do pobočky knihovny v Hor-
ním Starém Městě. Budou tu pro ně připraveny pěkné obrázkové 
knížky.

VELIKONOčNÍ LUŠTĚNÍ  
V POBOčCE HORNÍ STARÉ MĚSTO

Pracovnice naší pobočky připravily pro děti, které rády luští, 
velikonoční zábavnou křížovku. Děti si vyzkouší, jaké mají zna-
losti a jsou-li dobrými čtenáři. Křížovka je připravena pro děti 
od druhé do páté třídy. Zájemci mohou přijít od 12:00 do 17:30 
hodin během celého dubna. Úspěšní luštitelé dostanou malou 
odměnu.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ někdejšího Texlenu 02 připomene Ing. Jiří Grund, který měl závod 
po roce 1996 v pronájmu a dnes je jeho vlastníkem (firma GRUND 
Spinning zde provozuje přádelnu akrylových přízí pro koupelnové 
předložky). Beseda se uskuteční ve čtvrtek 24. 4. od 17:00 hodin. 
Vstup volný.
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JAZZINEC 2014

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

Další informace na www.jazzinec.cz

čtvrtek 3. 4. ** Klub Kabinet ** 19:00 hodin
JIŘÍ MORAVčÍK: STAROBYLÉ RITUÁLY UPROSTŘED VELKOMĚSTA
Poslechový večer. Poutavé vyprávění a unikátní ukázky servírované 
hudebním publicistou Jiřím Moravčíkem.

čtvrtek 10. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
LIMBO 
6 NA CHODNÍKU & MILOŇ čEPELKA
10 let činnosti oslaví skupina Limbo, která se na Jazzinci už před-
stavila např. posledním koncertem s Milošem Dvořáčkem. Nyní 
v novém - a prý úžasném - složení.
Do světa vícevýznamových textů nás zavede ansámbl 6 Na Chod-
níku s šansonovou zpěvačkou Lucií Peterkovou a hostujícím básní-
kem, textařem a hercem Miloněm Čepelkou z Divadla Járy Cimr-
mana.

úterý 15. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin
IBRAHIM MAALOUF (Libanon/Francie)
Světoznámý libanonský trumpetista Ibrahim Maalouf představu-
je nejprogresivnější hudební spojku mezi Západem a Východem. 
Do Čech se vrací s novým albem Illusions, kde překonává představy 
o nadčasovém, žánry nesvázaném postjazzovém oratoriu i tím, že 
do své stálé kapely přizval další tři trumpetisty. 
Na Illusions se ale Maaloufovi stal jazz pouze východiskem pro 
rozvinutí velkolepého multižánrového koncertního projektu sbli-
žujícího posluchače všech národností, náboženství a hudebních 
žánrů. Maalouf hraje na unikátní čtvrttónovou trubku umožňují-
cí mu jako jednomu z mála na světě zahrát složité arabské stup-
nice.

čtvrtek 17. 4. ** Music Restaurant Pod Hradem ** 19:00 hodin
HARDY LACKNER DUO (USA/Německo)
KIESLOWSKI 
Od klavíristy a hráče na syntezátory Benny Lacknera a bubeníka, 
baskytaristy a elektronika Rainera Winche (neboli Hardy Lackner 
Dua) se dočkáme elektro-akustické výpravy za jazzovými standar-
dy, covery Hendrixe a Björk, proloženými vlastními skladbami in-
spirovanými Bradem Meldhauem a Keith Jarretem. 
Skupina Kieslowski představuje folkové duo. Marie Kieslowski 
za klavírem a David K. s kytarou předkládají mrazivě potemnělé, 
pronikavě odezpívané a originálně odehrané příběhy o lásce a za-
bíjení, nesnesitelnosti bytí, hraní šachů s peřejemi, ale i o vyhlížení 
andělů smířlivosti.

pátek 25. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin
IVA BITTOVÁ & JANÁčKOVA FILHARMONIE OSTRAVA & PŘÁTELÉ
Koncertní provedení alba Zvon spojí Ivu Bittovou nejen s filharmo-
niky, ale také s jazzovou pianistkou Beatou Hlavenkovou a skla-
datelem Petrem Ostrouchovem, kteří se na aranžích alba velkou 
měrou podíleli. Přidají se k nim i kontrabasista Jaromír Honzák 
a kytarista Vladimír Václavek. 
Idea velkolepě rozšířit doprovod vznikla v roce 2009, kdy byl skla-
datel Petr Ostrouchov požádán, aby skladby upravil pro filharmo-
nický orchestr. Ten výzvu přijal, ale přizval k ní jazzovou pianistku, 
skladatelku a aranžérku Beatu Hlavenkovou, nejbližší spolupracov-
nici Lenky Dusilové v projektech Eternal Seekers a Baromantika. 
Jazzové zkušenosti obou tvůrců přišly Ivě Bittové blízké, protože 
to prý oproti akademickému vyjadřování v klasické hudbě dodalo 
skladbám mnohem více prostoru pro improvizaci a interpretační 
flexibilitu. 
Jedná se o jediné vystoupení tohoto projektu mimo Ostravu, kde 
se celé provedení nacvičuje. Ideální tečka za 16. ročníkem tohoto 
mezinárodně uznávaného festivalu!

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.

ATELIÉR FIGURATIVNÍHO SOCHAŘSTVÍ  
MICHALA GABRIELA

Atraktivní přehlídka mladé sochařské tvorby, to je výstava prací 
studentů Ateliéru figurativního sochařství prof. akad. soch. Micha-
la Gabriela. Přesto že jde o prezentaci tvorby studentské, nabízí 
díla překvapivé umělecké i řemeslné úrovně. Díla pohybující se 
ve škále od hyperrealismu až po ornamentální kompozice vychá-
zející z lidské figury dohromady představují delikátní a svěží směs 
artefaktů. Nevěsta v nadživotní velikosti, busta, která sleduje svým 
pohledem návštěvníky, mramorová rohožka, figury a torza, to vše 
jsou díla, která vznikala tradičními sochařskými postupy nebo také 
za použití nejmodernějších 3D technologií. Na výstavě jsou svojí 
tvorbou také symbolicky zastoupeni vedoucí ateliéru prof. akad. 
soch. Michal Gabriel (známý jako autor Smečky před Uffem) a asis-
tent Doc. MgA. Tomáš Medek. Výstava potrvá do 19. 4.

JAROMÍR ZEMINA: UMĚNÍ, KTERÉ SE MNOU BYDLÍ
V úterý 29. 4. v 17:00 hodin bude slavnostní vernisáží zahájena 
výstava ze soukromé sbírky jednoho z našich nejpřednějších histo-
riků umění. Osoba PhDr. Jaromíra Zeminy je sama o osobě zárukou 
té nejvyšší kvality artefaktů od nejvýznamnějších českých výtvarní-
ků. Výstava potrvá do 7. 6.

GALERIJNÍ NOC
sobota 19. 4.

Pořádáme již 5. trutnovskou galerijní noc a tentokrát ve velkém 
stylu. Stěžejní část bude tvořit TRAFFIC DANCE PROJEKT. V jedi-
nečném živoucím mixu, produkovaném palácem Akropolis, se 
prolíná několik současných uměleckých trendů: oživování místa 
a jeho genia loci, divadelní tvar pouličního představení, taneční 
a hudební show, street artová exhibice nebo hasičská groteska pro 
děti od 3 do 93 let. A v neposlední řadě excelentní výtvarné zpra-
cování samotného pohyblivého vehiklu, více jak třicet let starého 
hasičského speciálu, který se dokáže změnit v plně funkční, pojízd-
nou divadelně-hudební scénu nebo malířské plátno. Výtvarníkem 
a zhotovitelem přestavby vozidla Mogul - Škoda 706 RTHP CAS 25 
je sochař Lukáš Rais. Celý projekt již získal během své existence 
mezi uměleckou veřejností kredit a ansámbl i na základě tohoto 
představení dostal nabídku hostovat v roce 2012 ve Washingtonu. 
V současné době neexistuje v České republice podobný divadelně-
hudebně-pohybový projekt.
Naši návštěvníci a všichni kolemjdoucí na Krakonošově nám. se 
tedy mohou těšit ve 13:30 hodin na TRAFFIC DANCE - BOMBEROS, 
rodinnou pouliční hasičskou grotesku. Vítejte na oslavách 120. vý-
ročí Sboru dobrovolných hasičů Bomberos! Uvidíte ukázky z práce 
jedinečného hasičského sboru a snad se u toho nikdo moc nena-
močí. Klaunerie, gagy, groteska a „tvrdá“ hasičská dřina při čekání 
na vytoužený požár.
V 16:00 hodin proběhne v budově galerie komentovaná prohlíd-
ka k výstavě ateliéru Socha 1, při níž vás provedou někteří autoři 
i vedoucí ateliéru. 
V 19:00 hodin opět na náměstí TRAFFIC DANCE - ART. Výtvarná 
exhi bice malíře Jana Mika a jeho přátel. Jan Miko je uznávaný 
akční malíř specializující se na pouliční rychlomalby na netypické 
materiály. V tomto případě se jedná o více než tisíci metry bublinkové 
a potravinářské folie obalený okřídlený hasičský speciál. 
V sobotu 19. 4. tedy neváhejte a zavítejte nejen na Krakonošovo 
nám., ale také do Galerie města Trutnova. Vstup je zdarma.

Mgr. Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
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čESKO ZPÍVÁ 2014
Pořadatel: ART PRESTO - reklamní a umělecká agentura  

a UFFO - SCT 
Více informací: www.cesko-zpiva.cz

8. ročník celostátní pěvecké soutěže s mezinárodní účastí ze Slo-
venska, Polska a Ruska. Patronkou soutěže je zpěvačka Kamila 
Nývltová.

SEMIFINÁLE: sólisté 9 - 14 let a sólisté 15 - 26 let
Veřejný koncert 99 semifinalistů. 
Hosté: zpěvačka Eva Matějovská (vítězka Rozhlasové kategorie 
2012) a zpěvačka Lenka Švestková (vítězka Rozhlasové kategorie 
2013).
pátek 11. 4. ** UFFO ** 9:30 hodin

FINÁLE I: sólisté 9 - 14 let a sólisté nad 26 let
Pěvecká show finalistů dvou kategorií. 
Hosté: zpěvačka Kamila Nývltová, zpěvák Josef Vágner, zpěvák Mi-
chal Horák (vítěz Česko zpívá 2013).
pátek 11. 4. ** UFFO ** 17:00 hodin

FINÁLE II: sólisté 15 - 26 let
Finálový galavečer, pěvecká show finalistů střední věkové kate-
gorie. 
Hosté: zpěvačka Kamila Nývltová, akrobacie na šálách, předtanče-
ní TŠ Bonifác, zpěvák Bohouš Josef, zpěvačka Renata Drössler, zpě-
vák Zdeněk Podhůrský, hudební producent Milan Herman a další 
atraktivní hosté.
sobota 12. 4. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč 

NORSKO

Martin Mykiska ke svému novému pořadu prozradil: 
„Díky putování Norskem za polární září uprostřed zimy jsme po-
znali mnoho tváří evropského dalekého severu. Od pohostinnosti 
místních lidí, přes pusté bílé pláně, až po krutý mráz a několika-
denní vichřici v nejsevernějším cípu Evropy. Také jsme zažili překva-
pivě působivý laponský muzikál, hotel z ledu anebo párty v nejse-
vernější osadě Evropy. A velkolepé vesmírné divadlo - polární záři 
- jsme si nakonec užili přepychově.“ 
Více o autorovi i jeho cestách, o vydaných knihách a připravených 
promítáních se můžete dovědět na webu www.mykiska.cz, kde 
jsou rovněž snímky z cest i z domova.
pondělí 7. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 10. 3.

DÁMSKÁ HNÍZDA
Ester KOčIčKOVÁ a Simona BABčÁKOVÁ

Představení pro velmi odhodlané diváky ... Jevištní improvizace 
může mít mnoho podob. V pojetí Ester Kočičkové a Simony Bab-
čákové se vždy jedná o improvizaci totální. To znamená, že ne-
existuje žádný předem daný děj a ani účinkující opravdu netuší, 
o čem a jak se bude hrát. Téma, obsah i eventuální pointa opusu 
se vždy hledají právě jen prostřednictvím hry samotné. Ani diváci 
tedy nemohou tušit, jestli budou svědky komedie nebo tragédie. 
Jedinou jistotou je tedy skutečnost, že žádný z těchto večerů už se 
nikdy a nikde nezopakuje!
Celé představení pak dotváří tu podmanivý, tu dráždivý hudební 
doprovod alternujících dvojic muzikantů - Marka Doubravy a Ond-
řeje Pečenky nebo Petra Wajsara a Antonie Nyass.
úterý 8. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 240, 220 Kč ** před-
prodej vstupenek od 3. 3.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara

Vítání jara připomene tradice našich předků. V Uffu vystoupí 
s krátkým programem žáci Základní umělecké školy Trutnov: ta-
neční obor pod vedením Blanky Matyskové, Jany Michaličkové 
a Kateřiny Talavaškové za doprovodu hudebního souboru pod ve-
dením Drahomíry Tvrdíkové.
Po skončení programu se průvod všech účastníků vydá k řece smě-
rem ke kinu Vesmír, kde ukončíme zimu a přivoláme jaro vhoze-
ním Smrtky a Smrťáka do Úpy.
neděle 6. 4. ** krátký program tanců a písniček v provedení trut-
novské ZUŠ v Uffu od 15:00 hodin ** následuje průvod po nábřeží 
ke kinu Vesmír, kde bude Smrtka vhozena do řeky ** bez vstup-
ného

čARODĚJNICE
Pořadatel: UFFO - SCT a Středisko volného času, Trutnov

Pravý a nefalšovaný mejdan všech čarodějnic, hejkalů, bludiček 
a čarodějů. Čarodějnice se letos rozhodly oslavit svůj velký den se 
všemi příbuznými, takže se nedivte, když na vás v průběhu veče-
ra vybafne hejkal nebo netopýr. Také doporučujeme vzít s sebou 
na tuto oslavu nějaký řachtací hudební nástroj. Nejde snad ani 
o to, aby vydával překrásné tóny, ale aby rachotil, třískal, zvonil 
či vydával jiný méně či více líbezný tón. Vždyť co by to bylo za ve-
čírek bez muziky! S doprovodem všemožných zvuků, s lampio-
nem v ruce a velkou čarodějnicí v čele průvodu vyrazíme od Uffa 
k ZŠ R. Frimla, kde už bude připraveno občerstvení, hry, soutěže 
a muzika. Závěr programu tradičně ozdobí malý čarodějnický oh-
ňostroj.
středa 30. 4. ** zahájení programu před Uffem ve 20:00 hodin 
** lampionový průvod ** pálení vatry, soutěže, hry, muzika u ZŠ 
R. Frimla ** bez vstupného    

4. 5. VRAŽEDNÝ PÁTEK
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické, Praha
Vstupné 325, 300, 275 Kč.  
Předprodej vstupenek od 31. 3.

5. 5.  VRATKÁ PRKNA 
Činoherní divadlo B: Studio Ypsilon, Praha
Vstupné 360, 335, 310 Kč.  
Předprodej vstupenek od 31. 3.

10. 5. JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ 
Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha
Vstupné 350, 325, 300 Kč.  
Předprodej vstupenek od 7. 4.

17. 5. STRAŠIDLÁCI
Výprava tajuplným lesem za neznámými a téměř vy-
hynulými strašidly

24. 5. OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZONY
Zábavné odpoledne pro celé rodiny - hraje skupina 
Pěna, budou připraveny soutěže a hry pro děti, ob-
čerstvení zajištěno 

27. 5. - 1. 6. CIRK–UFF
4. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
V rámci festivalu se - kromě dalšího pestrého progra-
mu - uskuteční světová premiéra představení DOLLS 
(Panenky) v podání souboru CIRK LA PUTYKA (27. 5. 
světová premiéra, 28. a 29. 5. reprízy). 
Předprodej vstupenek od 1. 4.

Z NABÍDKY POŘADů NA KVĚTEN 2014
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ZPOVĚĎ MASOCHISTY
Divadelní delikatesy:  

Divadlo Letí a Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha

Politicky nekorektní kabaret o muži, co chtěl trpět. V režii Mar-
tiny Schlegelové hrají Tomáš Kobr, Richard Fiala, Tomáš Jeřábek 
a Zuzana Onufráková.
Pan M. není obyčejný občan. Pan M. předem souhlasí se všemi 
vládními škrty. Je nadšený, když může pracovat na několik úvaz-
ků, když za to dostává mizerný plat a všichni ho šikanují. Pan M. 
chce trpět. Pan M. je totiž Masochista.
Ve své zpovědi vám odhalí svůj „Jednoduchý návod na život“, 
ukáže vám, že teprve v období ekonomické krize můžete být 
opravdu šťastní, a poradí vám, jak na to. 
Hra Romana Sikory, která rozpoltila českou divadelní kritiku, 
vzbudila nadšený ohlas u diváků a byla okamžitě s úspěchem 
uvedena i v Berlíně a Paříži. Inscenace získala první cenu na fes-
tivalu Young for Young, hra byla oceněna na Mezinárodním fes-
tivalu literatury v Berlíně.
sobota 5. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 300, 270, 
240 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 3.

UCPANEJ SYSTÉM
Představení mimo předplatné:  

Dejvické divadlo

Vynikající herecké výkony a herecká souhra, skvělá, ale také 
nejsprostší inscenace v historii Dejvického divadla! Vzhledem 
k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí 
dialogů této bizarní hry, není představení vhodné pro diváky 
mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřo-
vání.
Podle povídek z knihy a scénáře k filmu Irvina Welshe „Acid 
House“ („Barevnej svět“), překlad Olga Bártová, divadelní 
adaptace Daniel Majling, režie Michal Vajdička.
Hrají: Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, Martin My-
šička, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl, Hynek Čermák, Petr Vršek, 
Jana Holcová, Klára Melíšková, Lenka Krobotová.
Proč Bůh sedí na střídačce?! V hospodě na periferii se potkávají 
chlápci, kteří nevědí, co se životem. Zabíjejí čas tlacháním, pitím 
... Na první pohled to vypadá jako groteskně nadsazený vzorek 
sociálně vyloučené lokality, ale posléze si uvědomíme, že jde 
možná o výstižný a přes všechny šílenosti i poměrně realistic-
ký obraz současného lidstva. V té hospodě tam s nimi sedává 
i Bůh, ale oni ho nějak nepoznávají. Není divu, Bůh (Ivan Trojan, 
který byl za tuto roli nominován na Cenu Thálie) čte u kamen 
Nietzscheho, ďábelsky se chechtá a vypadá trochu jako oni - ko-
neckonců je stvořil k obrazu svému. A ke všemu je celý od ex-
krementů - kanalizační systém v domě se totiž ucpal.
úterý 22. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 400, 370, 340 Kč 
** předprodej vstupenek od 24. 3. 

MůJ BÁJEčNÝ ROZVOD
Divadlo a hudba:  

Filmová a divadelní agentura a Divadlo Viola

Komediální monodrama - sólo pro Elišku Balzerovou! Můj bá-
ječný rozvod je hra pro jednu herečku, plyšového psa jménem 
Axl a sedmnáct postav - všechny je v této inscenaci hraje Eliška 
Balzerová. Autorkou je irská dramatička Geraldine Aron, kte-
rá sice tvrdí, že tato hra o nelehkém údělu ženy středních let 
opuštěné manželem je čirá fikce, na druhou stranu připouští, že 
kdyby sama za sebou neměla rozvod, patrně by tuhle hru nikdy 
nenapsala. 
Překlad: Pavel Dominik. Režie: Jana Kališová.
středa 23. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 335, 
310 Kč ** předprodej vstupenek od 24. 3.

KLUB RVÁčů 
Představení je zrušeno!

V rámci předplatného Činoherní divadlo A měla být 9. 4. uvede-
na inscenace Činoherního studia Ústí nad Labem KLUB RVÁČŮ. 
Omlouváme se, ale toto představení se neuskuteční. 
Situace v Ústí n. L. se vyhrotila natolik, že divadlo (jako organi-
zace) bylo zrušeno.
Vybrali a zajistili jsme tedy náhradní titul VRAŽEDNÝ PÁTEK 
z repertoáru Divadla v Řeznické, Praha. Nepodařilo se však 
už dohodnout dubnový termín, a proto si abonenti skupi-
ny Činoherní divadlo A musejí na své představení počkat až 
do května.
Děkujeme za pochopení.

VRAŽEDNÝ PÁTEK
činoherní divadlo A:  

Divadlo v Řeznické, Praha

Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené, 
se směsicí patosu, černého satirického humoru a napjatého stylu 
odvozeného ze střídání fantazie a reality.
V této divadelní hře s prvky dokumentárního dramatu je téma 
holocaustu uchopené velmi nekonvenčně a zdánlivě kontro-
verzně. Jedná se o provokativní pokus přimět diváka k nazírání 
viny i z jiných úhlů. A zároveň je to přes briskní sarkasmus ni-
terná humanistická zpověď člověka, kterého nečekaně dostihne 
minulost.
Autorem této hry je Benjamin Kuras, zlínský rodák (1944), vzdě-
láním od první třídy až po univerzitní absolutorium Olomoučák, 
od roku 1968 Londýňan. Deset let redaktor české redakce BBC, 
několik let provozní manažer londýnského divadla Young Vic. 
Je autorem 20 rozhlasových a divadelních her (z nichž 17 bylo 
původně napsáno v angličtině) a vydal 27 českých knih, z nichž 
bestsellerem se staly např. knihy Češi na vlásku či Jak přežít pa-
douchy. 
Inscenace VRAŽEDNÝ PÁTEK měla v pražském Divadle v Řeznic-
ké premiéru 12. 9. 2013.
Hrají: Stanislav Zindulka a Jakub Zindulka. Režie a scéna: Jakub 
Zindulka.
neděle 4. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 325, 300, 
275 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 3.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,  

UFFO - SCT a město Trutnov

Krakonoška zve každého, kdo má rád dechovou hudbu, na jar-
ní koncert, kterým tradičně zahajuje svou sezónu. I tentokrát 
připravila programové zpestření a drobná překvapení. Vedle 
skladeb klasické dechovky se mohou návštěvníci těšit na oprav-
du zajímavou a bohatou žánrovou směs zejména v druhé části 
koncertu.
Hlavním hostem večera je populární zpěvák a moderátor Jiří 
Škvára z Prahy. Hrají Městská dechová hudba Krakonoška a Kra-
konoška band. Spoluúčinkují Smyčcový orchestr Collegium Ca-
merale Trutnov a Mažoretky SVČ Trutnov. Zpívají Eva Ducháčo-
vá, Jiří Škvára, Hana Voláková, Helena Kábrtová a Karel Šraml. 
Slovem provází Hana Voláková. Dirigují Josef Vlk a Karel Peter-
ka. Program připravil Josef Vlk. 
čtvrtek 17. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** před-
prodej vstupenek od 17. 3.
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SETKÁNÍ S VÁCLAVEM

UFFO - SCT a Knihovna Václava Havla Vám chtějí nabídnout setká-
ní s tvorbou Václava Havla, a to v několika podobách:

VÁCLAV HAVEL: MOC BEZMOCNÝCH 
Pořad pro střední školy, přednáška Daniela Kroupy.
pondělí 14. 4. ** UFFO ** 10:00 hodin ** vstupné 30 Kč

ANTIWORDS
Dvě křehké dívky, basa piv a Havlova Audience beze slov.
Inscenace je ovlivněna dílem Václava Havla, především jeho hrou 
Audience a jejím legendárním zpracováním v režii Jiřího Menze-
la, který do role sládka obsadil Pavla Landovského, jenž během 
hraní vypil přibližně devět osmistupňových piv. 
Podaří se Miřence Čechové a Jindřišce Křivánkové překonat 
tento výkon? Podaří se jim dosáhnout hraničního stavu, který 
odkazuje na havlovský motiv odcizení a hrabalovskou poetiku 
samoty? 
V hlavní roli spolu s aktérkami inscenace: velké hlavy od sochař-
ky Pauliny Skavové a hudba Sivana Eldara, speciálně složená pro 
tuto událost.
Marie Reslová, Hospodářské noviny:
„Konzumace piva a němý dialog postav - jako by v Antiwords 
byly obklopeny metafyzickou prázdnotou. Budí smích i hrůzu 
zároveň. Vyvolávají zvláštní, slovy těžko pojmenovatelné pocity 
nevolnosti, odporu i soucitu. Vystihují téma Havlovy hry velmi 
přesně a možná naléhavěji, než by to svedla slova a klasické he-
recké výkony.“
Koncept: Miřenka Čechová a Petr Boháč. Režie: Petr Boháč. 
Hudba: Sivan Eldar. Masky: Paulina Skavová. Hrají: Jindřiška 
Křivánková, Miřenka Čechová. Produkce: Spitfire Company & 
Palác Akropolis. Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát 
hlavního města Prahy, Palác Akropolis, Česka ambasáda ve Wa-
shingtonu, festival Mutual Inspiration, Mezinárodní festival 
Nultý bod.
pondělí 14. 4. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 180 Kč, stu-
denti po předložení studentského průkazu 50 % sleva ** před-
prodej vstupenek od 10. 3. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Dnes již slavná hra Václava Havla z roku 1963. Drama nezadrži-
telného vzestupu občana Huga Pludka. Pokud se postava Ham-
leta v Shakespearově dramatu stala věčnou pro své pochyb-
nosti, zda být či nebýt, hrdina první hry Václava Havla z roku 
1963 přichází s typicky českou odpovědí. Havel v této své hře 
vykreslil svět takový, jaký byl, je a vždy bude. Skrz naskrz, více 
či méně, groteskně a zapeklitě, byrokratickoúředněsystémově 
... absurdní.
Představí se Divadlo Na tahu, Praha. Režie Andrej Krob. 
pondělí 14. 4. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 180 Kč, stu-
denti po předložení studentského průkazu 50 % sleva ** před-
prodej vstupenek od 10. 3.

ANTIKÓDY
Výstava nejzajímavějších grafických básní Václava Havla. 
Vizuální poezie je jedním z neopomenutelných dokladů tvůrčího 
talentu Václava Havla. Mladý autor rád zkoušel nové věci a rád 
se utkával s různými výzvami své doby. Obrazovým básním se vě-
noval téměř výhradně v šedesátých letech, a zařadil se tak mezi 
ostatní umělce, kteří v té době experimentovali se slovy a písme-
ny, s nimiž nakládali jako s obrazy a znaky. Čtenář a divák v jed-
nom mohl tyto výtvory vnímat nejen jako text, ale i jako obraz. 
Pro svou experimentální poezii zvolil Václav Havel formu takzva-
ného typogramu, což je slovo, které v moderním smyslu označuje 
grafickou báseň, jež chápe slovo spíše jako obraz než jako znak. 
Pracuje tedy s písmem (zejména pomocí klávesnice psacího stro-

je), grafikou a prostorem papíru převážně jako s materiálem vý-
tvarným. Když Václav Havel přinesl v roce 1964 svou strojopisnou 
sbírku experimentální poezie do nakladatelství Mladá fronta, 
byl odmítnut. O dva roky později, v necelých třiceti letech, mu 
v témže nakladatelství vyšel sborník Protokoly, který vedle dvou 
divadelních her a jedné studie obsahoval i výběr z grafické poezie 
nazvaný Antikódy. 
do 14. 4. ** UFFO - foyer ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin

FOTOGRAFIE BOHDANA HOLOMÍčKA
Projekce 
do 14. 4. ** UFFO - foyer

MICHAL CIMALA: MADE IN TRAFAčKA

Galerie UFFO představí špičkového českého výtvarníka a desig-
néra Michala Cimalu. Světy, ve kterých se pohybuje, snad nemů-
žou být odlišnější. Jeden z nich reprezentuje série sochařských 
objektů, na které i hraje. Druhou stranu mince představují ob-
razy z temnot vnitřních světů a rozrušené psychiky, které úzce 
souvisejí s jeho rapovými texty. V jednom z nich říká: „Nemohu 
žít bez pachu benzínu, nemohu žít bez výfukových plynů, všude 
je smog …“
Jedním z nástrojů, na které během vernisáže Michal Cimala za-
hraje, je Raketon. Jedná se o vrcholný objekt ze série hudebních 
nástrojů, na kterých pracuje už skoro deset let. Funguje na prin-
cipu elektrické kytary, je osazen klavírními strunami a hraje se 
na něj nejen smyčcem, ale také za pomoci řady neobvyklých 
nástrojů, jako je třeba ruční šlehač na mléko. Premiéru měl ten-
to nástroj loni v dubnu v centru současného umění DOX, kdy 
v rámci koncertu orchestru Berg zazněla novinka mladého čes-
kého skladatele Jakuba Rataje pro tento unikátní nástroj od Mi-
chala Cimaly.  
Vernisáž se koná v úterý 1. 4. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultu-
ry ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
2. 4. - 6. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

RODINNÉ UFFOKOUSKY

BYLO NÁS PĚT
Divadlo Radost, Brno
Představení pro děti od 8 let. Půvabné a humorné vyprávění Petra 
Bajzy, který se svými čtyřmi kamarády zažívá mnohá dobrodružství 
ve škole, v kině, při potyčkách s Habrováky a častých rošťárnách, 
za které inkasují kázání i pohlavky dospělých. Scénická adaptace 
knihy Karla Poláčka, která pobaví celou rodinu. 
Režie: Vlastimil Peška. 
neděle 13. 4. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné od 8 do 18 let 
100 Kč, od 18 let 200 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 3.

HODNĚ MALÁ čARODĚJNICE
Taneční studio Light, Praha
Představení pro děti od 3 let. Příběh malé čarodějnice vypráví 
o vzdoru malé holky, která se vzepře autoritám starších čarodějnic 
a postaví se jejich nespravedlivému odsouzení. Dětští diváci v rám-
ci interaktivního představení pomohou malé čarodějnici vykonat 
kouzla a dobré skutky, bez kterých by pohádkový příběh nemohl 
dobře skončit. 
Tvůrci: Lenka Tretiagová a Vojta Švejda. Hrají: profesionální herci, 
tanečníci a děti z Tanečního studia Light.
neděle 27. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 3 do 18 
let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 24. 3.
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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

Duben 2014

KINO VESMÍR 
Revoluční 20, Trutnov, tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. úterý
2. středa
16:30 hodin

VAMPire	ACADeMY
Americká akční fantasy. Rose se svojí kamarádkou Liss prožívají dob-
rodružství uprostřed upířích válek.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

1. úterý
2. středa
19:00 hodin

PHiLOMeNA
Britsko-americko-francouzský film je inspirován skutečnou událostí 
a vypráví o pozoruhodné cestě při hledání ztraceného syna.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

3. čtvrtek
19:00 hodin

2001:	VeSMÍrNÁ	ODYSeA																																							PrOjeKT	100
Britsko-americké sci-fi. Evoluce lidského ducha a mysli od prehisto-
rických dob do vzdálené budoucnosti. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 141 minut ** vstupné 80 Kč

4. pátek
5. sobota
16:30 hodin

KrÁSKA	A	zVÍře
Francouzský romantický film. Nové zpracování klasické pohádky 
s úchvatnou vizuální podívanou.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 112 minut **  
vstupné 100 Kč

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

BABOVřeSKY	2
česká komedie. Úspěšný film Zdeňka Trošky, ve kterém se objeví 
i čeští hokejisté.
Mládeži přístupno ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

6. neděle
16:30 hodin

BeLLA	A	SeBASTiAN
Francouzský dobrodružný film podle slavného seriálu z roku 1965 
o příbězích malého chlapce a jeho fenky.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 104 minut ** vstupné 90 Kč

8. úterý
19:00 hodin

POMPeje	(3D)
Americký katastrofický film. V osudových hodinách po erupci Vesuvu 
se musí hlavní hrdina probojovat ven z gladiátorské arény a podstou-
pit boj s časem.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 105 minut ** vstupné 150 Kč

9. středa
19:00 hodin

POMPeje	(2D)
Americký katastrofický film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

10. čtvrtek
19:00 hodin

VŠeCHNY	MOje	DĚTi																											ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Slovenský dokumentární film. Charismatický farář na dramatické 
misi v zapomenutých romských osadách.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

11. pátek
12. sobota
16:30 hodin

riO	2	(3D)
Americká animovaná komedie. Vzácní modří papoušci Blu a Perla 
na výletě do amazonské džungle.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 150 Kč,  
děti do 15 let 130 Kč

11. pátek
12. sobota
19:00 hodin

NOe	(2D)
Americký dobrodružný film. Vidina smrtící záplavy pronásleduje No-
ema ve snách čím dál častěji ...
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 134 minut **  
vstupné 120 Kč

13. neděle
16:30 hodin

riO	2	(2D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 125 Kč,  
děti do 15 let 100 Kč

13. neděle
19:00 hodin

NOe	(3D)
Americký dobrodružný film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 134 minut **  
vstupné 150 Kč

14. pondělí
15. úterý
19:00 hodin

PřeŽijÍ	jeN	MiLeNCi
Německo-americko-britsko-francouzsko-kyperský film. Romantický 
horor pro náročné, v němž T. Hiddleston a T. Swinton představují 
upíří pár.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 100 Kč

15. úterý
16:30 hodin

NeeD	FOr	SPeeD	(3D)
Americký akční film. Nejlepší přítel Paula je zavražděn během au-
tomobilového závodu a tento trestný čin je nesprávně přisuzován 
právě jemu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 150 Kč

16. středa
10:00 hodin

zA	KAMArÁDY	z	TeLeVize	9
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Maxipes Fík 
ve škole; O klukovi z plakátu - Výstava dětské kresby; Divoké sny 
Maxipsa Fíka - O hledání pokladu; Kosí bratři - Dobrý skutek; Říká-
ní o víle Amálce - Hrompác a Ohniváč; Maková panenka a turecký 
měsíc; Jak se Rumcajs podruhé potkal s Rabijákem; Jak Rákosníček 
předělával mrtvou vodu na živou; Jak Křemílek a Vochomůrka po-
zdravili myšku.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

16. středa
19:00 hodin

NeeD	FOr	SPeeD	(2D)
Americký akční film.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 110 Kč

17. čtvrtek
19:00 hodin

DLOuHÁ	CeSTA	DOLŮ																										ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Britsko-německé komediální drama. Setkání na střeše věžáku, oblí-
beném místě sebevrahů, kterým začne pro všechny zúčastněné neče-
kané dobrodružství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

18. pátek
19. sobota
16:30 hodin

LeGO	PřÍBĚH	(2D)
Americký animovaný film. První celovečerní film inspirovaný staveb-
nicí Lego.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

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

ONA
Americké romantické drama. Theodore, muž se zlomeným srdcem 
po ukončení dlouhého vztahu, se začne zajímat o nový, pokročilý 
operační systém.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 110 Kč

20. neděle
16:30 hodin

LeGO	PřÍBĚH	(3D)
Americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 100 minut **  
vstupné 100 Kč

22. úterý
23. středa
19:00 hodin

Tři	DNY	NA	zABiTÍ
Francouzský thriller. Kevin Costner jako umírající tajný agent, který 
se může uzdravit, ale musí splnit ještě jeden úkol.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 110 Kč

24. čtvrtek
19:00 hodin

VALČÍK	PrO	MONiKu																											ArT	film	-	pro	náročnější	diváky
Švédské drama. Životopisný film o švédské zpěvačce a její cestě 
za slávou.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

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

POjeDeMe	K	MOři
český rodinný film. Režisérský debut Jiřího Mádla. Dětsky upřímný, 
hravý, humorně vyprávěný film, který je však místy drsný až krutý. 
Film, který pobaví i dojme.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 120 Kč                        

25. pátek
26. sobota
19:00 hodin

CAPTAiN	AMeriCA:	NÁVrAT	PrVNÍHO	AVANGerA	(3D)
Americký akční film. Střet s profesionálními zabijáky, kteří se pokouší 
Captaina Americu umlčet, vyústí v boj s největším nepřítelem - Win-
terem Soliderem.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** vstupné 155 Kč

27. neděle
19:00 hodin

CAPTAiN	AMeriCA:	NÁVrAT	PrVNÍHO	AVANGerA	(2D)
Americký akční film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** vstupné 120 Kč 

28. pondělí
19:00 hodin
29. úterý
16:30 hodin

VejŠKA
česká komedie. Pokračování kultovního filmu Gympl v režii Tomáše 
Vorla, který se tentokrát postavil i za kameru.
Do 12 let nevhodné ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

29. úterý
30. středa
19:00 hodin

NeKONeČNÁ	LÁSKA
Americké romantické drama. Romance, která vám připomene nebo 
ukáže, jak mocné a magické je období první zamilovanosti.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 120 Kč

30. středa
10:00 hodin

u	VODY
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Jak Křemílek 
a Vochomůrka měli trápení s rakem; Jak Křemílek a Vochomůrka ne-
věděli, co se děje; Jak Cipísek chránil jelení studánku; Jak si Rákosní-
ček popletl všechny vody; Pan Tau a samá voda; Divoké sny Maxipsa 
Fíka - O Minifíkovi.
Mládeži přístupno ** 73 minut ** vstupné 30 Kč


