ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V květnu 2014
sobota 17. 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.

STRAŠIDLÁCI
Výprava tajuplným lesem za neznámými a téměř
vyhynulými strašidly
Pořadatel: UFFO - SCT
Průběžný start v městském parku od 13:00
do 15:00 hodin

středa 21. 5.

VRAŽEDNÝ PÁTEK
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

NAVRHUJEME SI DOMOV S FENG-ŠUEJ
Téma: Dětský pokoj
Přednáší pracovníci firmy Lacerta design
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 22. 5.

VRATKÁ PRKNA
Činoherní divadlo B: Studio Ypsilon, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK: DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 - 17:30 hodin

čtvrtek 22. 5.

CHOREA CORCONTICA
Smíšený pěvecký sbor zve na tradiční JARNÍ KONCERT. Spoluúčinkuje sbor Chór z Gór z Polska.
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 23. 5.

NOC KOSTELŮ V TRUTNOVĚ
Popáté se otevřou dveře kostela Narození Panny
Marie. Kromě prohlídky kostela je připravena nabídka dalších akcí.
PROGRAM:
16:00 - Vítejte v našem kostele I. (prohlídka kostela s průvodcem, prezentace)
18:00 - Mše svatá
19:00 - Kostel - místo k zamyšlení (koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica)
20:00 - Vítejte v našem kostele II. (prohlídka kostela s průvodcem)
21:00 - Carissimi-Charpentier, učitel-žák (hudební
program Krkonošského Collegia Musica)
22:00 - Vítejte v našem kostele III. (prohlídka kostela s průvodcem)
22:30 - Společná modlitba, požehnání, závěr
DOPROVODNÝ PROGRAM
18:00 - 21:00 výstup na věž kostela
20:00 - 22:00 výstavy, prezentace „Ze života farnosti“, občerstvení
Více informací: www.nockostelu.cz
Pořadatel: Arciděkanství Trutnov
Kostel Narození Panny Marie

sobota 24. 5.

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Zábavné odpoledne pro celé rodiny - hraje skupina Pěna, budou připraveny soutěže a hry pro děti,
občerstvení zajištěno
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie
Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **
15:00 - 18:00 hodin

27. 5. - 1. 6.

CIRK-UFF
4. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Pořadatel: UFFO - SCT
Více informací: www.cirkuff.cz

čtvrtek 1. 5.

Spisovatel Petr Prouza
čte z nového románu Psychiatr
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 2. 5.

neděle 4. 5.

pondělí 5. 5.

čtvrtek 8. 5.

BESEDA S VÁLEČNÝM VETERÁNEM
PLK. V. V. JANEM PLOVAJKEM
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 10. 5.

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

pondělí 12. 5. O ŠTĚSTÍ A NEŠTĚSTÍ
Představení Divadla Drak Hradec Králové
pro 4. - 9. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
pondělí 12. 5. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
úterý 13. 5.

PRINCEZNA OSLÍ KŮŽE
Představení Divadla Lampion Kladno pro MŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin

středa 14. 5.

UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČEŠEK A ČECHŮ
Akce pro nejstarší návštěvníky knihovny
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

středa 14. 5.
čtvrtek 15. 5.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Představení Divadla Evy Hruškové pro 1. - 3. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 15. 5.

VZPOMÍNÁNÍ NA TEXLENY 10 (HORNÍ STARÉ
MĚSTO - BĚLIDLO), 13 (MLADÉ BUKY)
A 21 (ÚPICE)
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 16. 5.

PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin
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čtvrtek 29. 5.

SETKÁNÍ S ANTONÍNEM JUSTEM
A JOSEFEM VIKEM NAD JEJICH NOVOU KNIHOU
„TRUTNOV V 18. STOLETÍ“
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **
17:00 hodin

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

VÝSTAVY
do 6. 5.

MICHAL CIMALA: MADE IN TRAFAČKA
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

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 7. 6.

JAROMÍR ZEMINA:
UMĚNÍ, KTERÉ SE MNOU BYDLÍ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 8. 6.

ZANIKLÉ KRKONOŠSKÉ BOUDY
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
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)

1. 5. - 30. 6.

Ing. DAVID TUČEK: DALEKÝ BLÍZKÝ VÝCHOD
Fotografický výlet do Sýrie, Jordánska a Libanonu. Návštěva hlavních historických římských,
muslimských i křesťanských památek Sýrie, cedrové háje Libanonu, skalní města a pouště Jordánska.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

10. 5. - 30. 6.

JANA PECHLÁTOVÁ: NARNIA
Soubor fantasy snímků odrážejících vnitřní život
a sny autorky
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu - vstup na výstavu zdarma

23. 5. - 4. 1.

Keltové ve východních Čechách
Vernisáž 22. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spo
lupráci s občanským sdružením Boii
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

28. 5. - 17. 6.

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ JAMU
POD VEDENÍM JANY PREKOVÉ
Vernisáž 27. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

29. 5. - 31. 8.

ZBYNĚK ŠANC: FOTOGRAFIE Z TRUTNOVA
A ŠIROKÉHO OKOLÍ
Vernisáž 28. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
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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.

JAROMÍR ZEMINA:
UMĚNÍ, KTERÉ SE MNOU BYDLÍ
Výstava je ukázkou ze soukromé sbírky jednoho z našich nejpřednějších historiků umění PhDr. Jaromíra Zeminy. S Jaromírem
Zeminou Galerie města Trutnova dlouhodobě spolupracuje při
pořádání výstav klasiků české výtvarné scény a tentokrát jsme
ve spolupráci s ním připravili pohled na jím vlastněná umělecká
díla. Návštěvníci se tak mohou setkat s nejednou výtvarnou lahůdkou a s pracemi našich nejpřednějších umělců. Budou to například: Václav Boštík, Václav Cigler, Alén Diviš, Emil Filla, František Gross, Otto Gutfreund, Bohdan Holomíček, Dalibor Chatrný,
Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, František Kaván,
Jiří Kolář, Běla Kolářová, Stanislav Kolíbal, Kamil Lhoták, Karel
Malich, Bohumír Matal, Karel Nepraš, Jiří Seifert, Josef Sudek,
Josef Šíma, Adriena Šimotová, Ladislav Zívr.
Nejde o tradiční sbírku v pravém slova smyslu, protože Jaromír
Zemina není sběratelem umění, tedy člověkem, který systematicky pořizuje umění za účelem vytvoření sbírky, ale mnohem
více znalcem a milovníkem uměleckých děl. Vystavená kolekce je
vlastně složena z darů jeho přátel.
Jaromír Zemina k výstavě říká: „…umělecké výtvory, které mám
u sebe, ve vyšším smyslu nenáleží jen mně, myslím si, že se sluší,
abych je ukázal i jiným lidem a potěšil jimi každého, kdo je naladěn a zaměřen jako já. A protože se domnívám, že si zaslouží,
aby je vidělo lidí co nejvíc, rozhodl jsem se vynést je dočasně
na veřejnost. Jak všichni víme, potěšení a radost se umocňují,
když je sdílíme společně s druhými, a i proto se na trutnovskou
výstavu těším.“
Výstava nese poetický název Umění, které se mnou bydlí. Návštěvníci se tedy mohou přijít podívat, jak to těmto dílům sluší
v městské galerii, až do 7. 6.

ZBYNĚK ŠANC:
FOTOGRAFIE Z TRUTNOVA A ŠIROKÉHO OKOLÍ
Snímky jazzmanů vystřídají ve výstavním prostoru Městského
úřadu Trutnov krajinářské fotografie od autora, který v našem
kraji nesporně patří ke klasikům fotografické krajinářské školy.
Zbyněk Šanc je trutnovské veřejnosti dobře známý jako milovník
a fotograf přírody a v poslední době také čím dál tím neúnavnější
cestovatel po těch nejodlehlejších a nejzajímavějších místech planety. Při letošní výstavě se však rozhodl představit snímky z našeho kraje, a tak se všichni můžeme těšit na záběry na Krkonoše,
Broumovsko a další půvabná místa z nedalekého okolí viděná
Zbyňkovým poetickým okem. Chybět určitě nebude ani nějaký
ten pověstný východ slunce.
Vernisáž proběhne ve středu 28. 5. v 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 31. 8.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

Keltové ve východních Čechách
Výstava připravená ve spolupráci s občanským sdružením Boii představuje unikátní pohled do života keltského obyvatelstva na území
východních Čech v době od 5. století před naším letopočtem do přelomu letopočtu. Na výstavě jsou prezentovány četné archeologické
nálezy z nejvýznamnějších východočeských lokalit reprezentující vyspělou hmotnou kulturu laténského období. K vidění budou
také repliky keltských předmětů, oděvů a zbraní. Vernisáž se koná
ve čtvrtek 22. 5. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 4. 1. 2015.

ZANIKLÉ KRKONOŠSKÉ BOUDY
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Výstava představuje historické pohlednice ze sbírky Dr. Jaroslava
Drtiny ze Dvora Králové nad Labem zachycující zaniklé krkonošské
boudy, a to jak na české, tak i na polské straně hor. Výstava připomíná 25 známějších i méně známých zaniklých bud, jakými jsou
například Davidova bouda, Petrova bouda, Mísečná bouda, Bouda
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. 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, výrobky, propagační materiály atd. Výstava potrvá do 25. 5.

Spisovatel Petr Prouza
čte z nového románu Psychiatr
Podvečer se spisovatelem Petrem Prouzou bude věnován jeho novému románu s titulem Psychiatr, který 28. 4. prvně zatěžkal knihkupecké pulty. Známý pražský básník, prozaik a publicista tak v rodném městě, dva dny po pražském křtu v knihkupectví Neoluxor
za kmotrovství nestora české literatury A. J. Liehma, představí svou
čtyřiadvacátou vydanou knihu, jejíž napínavý děj se i tentokrát odehrává v širším regionu Trutnovska. Setkání s autorem a prezentace
knihy se uskuteční ve čtvrtek 1. 5. od 17:00 hodin. Vstup volný.

BESEDA S VÁLEČNÝM VETERÁNEM
PLK. V. V. JANEM PLOVAJKEM
U příležitosti 69. výročí od konce druhé světové války pořádá muzeum besedu s trutnovským občanem - plukovníkem ve výslužbě
Janem Plovajkem, který od roku 1943 bojoval na východní frontě
v řadách 1. čs. samostatné brigády. Zúčastnil se mimo jiné bojů
o Bílou a Rudou Cerekev i legendární Dukelské operace. V roce
1950 byl z politických důvodů propuštěn z armády, po roce 1989
rehabilitován. V roce 2010 obdržel od prezidenta republiky Řád
Bílého lva. Účast na besedě přislíbil také Vladimír Vít z Trutnova,
který posluchače seznámí s dobovou výstrojí a výzbrojí čs. armády.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 8. 5. od 17:00 hodin. Vstup volný.
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VZPOMÍNÁNÍ NA TEXLENY 10 (HORNÍ STARÉ
MĚSTO - BĚLIDLO), 13 (MLADÉ BUKY) A 21 (ÚPICE)
Účast na závěrečné doprovodné akci k výstavě o historii podniku
Texlen přislíbili Miroslav Kudrnovský, ředitel závodu Texlen 13 v Mladých Bukách v letech 1973 – 1991, Josef Křivský, ředitel závodu 10 Bělidlo v Trutnově-Horním Starém Městě v letech 1985 – 1994, a Stanislav Kyselý, někdejší ředitel Texlenu 21 v Úpici. Kromě vzpomínání
dojde i na promítání dobových fotografií z jednotlivých závodů. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 15. 5. od 17:00 hodin. Vstup volný.

SETKÁNÍ S ANTONÍNEM JUSTEM A JOSEFEM
VIKEM NAD JEJICH NOVOU KNIHOU
„TRUTNOV V 18. STOLETÍ“
Trutnovský dlouholetý kronikář a historik Antonín Just spolu s malířem Josefem Vikem napsali poutavou knihu o životě v Trutnově
v 18. století. Právě o ní bude v muzeu beseda spojená se čtením
ukázek a promítáním ilustrací. Knihu si bude možno rovněž nechat
od obou autorů podepsat, popř. i zakoupit. Součástí besedy bude
projekce nového filmového medailonku Antonína Justa. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 29. 5. od 17:00 hodin. Vstup volný.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

OHLÉDNUTÍ ZA NOCOVÁNÍM V KNIHOVNĚ
Letošní ročník Noci s Andersenem byl v knihovně věnován spisovateli Janu Karafiátovi a jeho nejznámějšímu dílu „Broučci“. Na 26
malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Sešli jsme se v krásných maskách,
takže se to u nás v knihovně doslova hemžilo broučky, beruškami,
světluškami, motýly a mravenečky. V průběhu kouzelné noci jsme si
vyzkoušeli, jak vypadá hmyzí módní přehlídka, jak se vaří kouzelný
čaj, a paní knihovnice vyprávěly o spisovateli Karafiátovi i o dánském pohádkáři Andersenovi a jeho krásných pohádkách. Po setmění jsme se všichni vypravili s lucerničkami a svíčkami ke kouzelnému stromu Pohádkovníku. Součástí večera bylo skládání puzzle
portrétu H. Ch. Andersena a svoje znalosti ze čtení si děti ověřily
literárním testem. Ve výtvarné dílničce si nocležníci vyrobili moc
krásné berušky a potom soutěžili v přenášení mravenčích vajíček,
nasávání pylových zrnek brčkem a vymýšlení scének s pohádkovými postavičkami. Po splnění všech náročných úkolů se děti uložily
ke spaní. Do říše snů je přeneslo čtení pohádky. Ráno na rozloučenou spáči obdrželi krásné diplomy, medaile a záložky do knížky.
Věříme, že to byla bezva noc, a již se těšíme na tu příští.

ROSTU S KNIHOU V POBOČCE HORNÍ STARÉ MĚSTO
pondělí 12. 5. od 9:00 hodin

Zveme opět maminky na mateřské dovolené, aby přišly se svými
dětmi do knihovny v Horním Starém Městě.

UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČEŠEK A ČECHŮ
středa 14. 5. od 9:00 do 11:00 hodin

V tomto květnovém čase si dovolujeme pozvat naše nejstarší
návštěvníky do knihovny na již pravidelné setkání, ve kterém se
ponoříme do knih spisovatelky Martiny Bittnerové. V první knize
Spisovatelky a Erós nám autorka představuje vášeň v mnoha podobách prostřednictvím dvanácti portrétů výjimečných osobností.
V druhé knize Utajené životy slavných Čechů jsou hlavními hrdiny
muži. A v posledním díle historické trilogie s názvem Utajené životy slavných Češek spisovatelka odhaluje pět nevšedních ženských
osudů, včetně jejich stinných a méně lichotivých stránek.

NAVRHUJEME SI DOMOV S FENG-ŠUEJ

VRAŽEDNÝ PÁTEK

Téma: Dětský pokoj
středa 21. 5. od 17:00 hodin

Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické, Praha
Náhrada za KLUB RVÁČŮ

Zveme všechny zájemce o zdravé bydlení na přednášku pro posluchače z řad široké veřejnosti. Přednášet budou pracovníci odborné
firmy Lacerta design. Téma mají rozdělené a každý z nich se vyjadřuje k danému tématu ze specifického pohledu, a to: z pohledu
konzultanta feng-šuej - výpočet harmonizujících prvků a prospěšnost světových stran; z pohledu architekta - zásady ergonomie, hra
s rozměry; z pohledu bytového designéra - správná volba barev,
tvarů a objevení svého stylu bydlení.
Přednáška se koná v prostorách studovny, vstupné 50 Kč.

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 uchopeno velmi nekonvenčně a zdánlivě kontroverzně. Jedná se o provokativní pokus přimět diváka k nazírání viny
i z jiných úhlů. A zároveň je to přes briskní sarkasmus niterná
humanistická zpověď člověka, kterého nečekaně dostihne minulost.
Autorem této hry je Benjamin Kuras, zlínský rodák (1944), vzděláním 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 a vydal 27 českých
knih, z nichž bestsellerem se staly např. knihy Češi na vlásku či
Jak přežít padouchy.
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.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK: DOMÁCÍ MAZLÍČCI
čtvrtek 22. 5. od 16:00 do 17:30 hodin

V květnovém setkání Klubu chytrých hlaviček si budeme povídat
o domácích mazlíčcích. Je to naše poslední setkání v tomto školním
roce, a proto jsme zvolili téma, ke kterému se budou moci vyjádřit všechny zúčastněné děti, protože předpokládáme, že každý
nějaké domácí zvířátko má, nebo po něm touží. Prostor k povídání
tedy dostanou tentokrát především děti, ale součástí odpoledne
bude již tradičně také výtvarná dílna a různé hry.
Těšíme se proto na všechny malé chovatele ve věku od 6 do 12 let,
kteří se přijdou podělit se svými zkušenostmi, a budeme rádi, pokud si přinesou i fotografie svých zvířecích miláčků. Na závěr bude
čekat překvapení v podobě živého mazlíčka.

STRAŠIDLÁCI
Tradiční a navíc velmi oblíbená akce (nejen) pro děti má před sebou
již 19. ročník. Výprava tajuplným lesem za neznámými a téměř vyhynulými strašidly nabídne 12 neobyčejných tvorů, které v trutnovském parku běžně nepotkáte.
Letos bude cesta obohacena o instalace studentů Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU v Praze. V tomto
směru záleží pouze na vás, jak vnímaví budete k prostředí, jímž povedou vaše kroky, a kolik tajemství, která tajuplný les skrývá, odhalíte.
I nadále platí doporučení přistupovat i ke zdánlivě vlídným, hodným
a neškodným tvorům s maximální ostražitostí. Vhodné je se na každé setkání připravit a pečlivě nastudovat ve Strašidláckých novinách,
které obdržíte na startu vašeho putování, stručnou charakteristiku
jednotlivých Strašidláků.
Už předem raději varujeme před Zobatcem výbojným. Tento extrémně nebezpečný exemplář, pocházející až z Jižní Ameriky, bude dokonce muset zůstat spoután, a to přesto, že aktivitu vyvíjí zejména
za tmy. V tomto případě na to ovšem spoléhat opravdu možné není
... Ve stejnou dobu je nejčilejší i Rdousivec půlnoční. Před jeho vypátráním byla probděna nejedna noc. Když už konečně k setkání
došlo, nebylo v první moment zcela zřejmé, kdo koho vlastně objevil
a zda se pár členů expedice nestane vítaným zpestřením Rdousivcova jídelníčku ...
Naštěstí mezi Strašidláky najdete i celou řadu těch, kterých se děsit
nemusíte. Ukázkovým příkladem je Motýlkovice blankytná, pro kterou byl amazonský prales až příliš dobrodružným místem k životu,
a proto přesídlila do klidného trutnovského parku. Laskavý je i Kapradínek hojivý, ten každému rád pomůže od jeho trápení a bolesti.
Víc už prozrazovat nebudeme. Chcete-li vidět všech 12 neobvyklých
stvoření, udělejte si čas na originální výlet za Strašidláky, v jejichž
rolích účinkují členové Divadla A. Jiráska Úpice - JDO a Star Westu
Trutnov.
UPOZORNĚNÍ: Trasa není vhodná pro kočárky!
sobota 17. 5. ** průběžný start v městském parku od 13:00 do 15:00
hodin ** startovné 40 Kč za osobu (bez rozdílu věku)
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VRATKÁ PRKNA

Činoherní divadlo B: Studio Ypsilon, Praha
Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Groteska
maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět i život zmenšené
do divadelního vzorku, lehce ironický, ale i sebeironický pohled
zvenku či zevnitř. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně vratká. A přesto pořád lákavá … My divadelníci se proto
musíme pochválit sami! A to taky občas děláme. Takže i Vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. A až půjdete domů,
pochvalte si svoje vlastní životy a buďte rádi! My Vám to přejeme,
ale asi bychom měnit nechtěli. Možná.
Autor a režie: Arnošt Goldflam. Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová, Petr Vršek, Jakub Slach, Lenka Šebek Loubalová, Roman Mrázik, Jiřina Vacková, Martin Bohadlo/Miroslav
Chloupek.
pondělí 5. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 335,
310 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 3.

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha
Jo, není to jednoduché - na to upozorňuje už svým názvem
francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout
doučování matematiky pod peřinou. Vtipný text bez výrazného
množství rádoby humorných (a tedy trapných) situací, solidní
herecké výkony. Komedie, která přináší příjemnou atmosféru,
divák si u ní odpočine a pobaví se.
Postarší profesor a mladičká žačka. On se s ní chce pro své morální zásady rozejít, ona by ho ráda dotáhla před oltář. To však není
jediný zvláštní vztah na scéně. Učitelova dcera si začala románek s mužem, který také není zrovna jejím vrstevníkem. Rodiče
ho vyhodili z bytu, a tak se ocitá v profesorově domě s přáním,
zda by se mohl nastěhovat. Profesor se usilovně snaží ututlat vše
před svojí ženou, která s ním už nežije, ale několikrát se zastaví
na návštěvu a ...
Autor: Jean-Claude Islert. Překlad: Jaromír Janeček. Režie: Petr
Hruška. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář, Karolína Krejčová.
sobota 10. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 350, 325,
300 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 4.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
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JÁ, FRANCOIS VILLON
Divadlo a hudba: Divadlo Na Jezerce, Praha
Divadlo Na Jezerce, Praha připravilo svůj první muzikál. Text napsal Jiří Hubač, který navštěvoval toto divadlo od jeho počátků
a nabídl Villona Janu Hrušínskému pro Jezerku. Oba se pak více
než rok scházeli s dalšími tvůrci - básníkem a textařem Pavlem
Vrbou, skladatelem Ondřejem Brzobohatým, režisérem a choreografem Radkem Balašem - a společně vymýšleli, jak budou hru
inscenovat.
„Základním tématem hry je touha po svobodě. A také po lásce.
Nechybí ani humor, ani dramatické situace. Skvělé herecké výkony všech účinkujících dělají z tohoto představení mimořádný
zážitek,“ říká principál „Jezerky“ Jan Hrušínský.
Francoise Villona, francouzského básníka a bouřliváka, v něm
ztělesňuje mladý herec a zpěvák Martin Písařík. Dále hrají: Petra
Vraspírová, Jana Malá, Petr Kostka, Petr Vacek, Peter Strenáčik,
Tomáš Petřík, Ondřej Černý a další.
Muzikál měl premiéru 22. 3. 2012 a je věnován památce nedávno
zesnulých autorů - Jiřího Hubače a Pavla Vrby.
úterý 10. 6. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 380, 355, 330 Kč **
předprodej vstupenek od 5. 5.

DIVADELNÍ SEZÓNA 2014/2015
UFFO - SCT nabízí pro sezónu 2014/2015 divadelní předplatné
ve čtyřech skupinách:
A/ Činoherní divadlo A
8 představení
B/ Činoherní divadlo B
8 představení
C/ Divadlo a hudba
8 představení
D/ Divadelní delikatesy
7 představení
Změna programu vyhrazena!
Představení ve skupině Činoherní divadlo A:
KOMEDIANTI (Divadlo Na Jezerce, Praha) ** MEFISTO (Divadlo pod Palmovkou, Praha) ** EVA TROPÍ HLOUPOSTI (Divadlo
Na Fidlovačce, Praha) ** ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (A Studio Rubín, Praha) ** ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB DENÍK PAVLA J. (Divadlo
Na zábradlí, Praha) ** STRÝČEK VÁŇA (Divadlo P. Bezruče, Ostrava) ** COMMEDIA DELL´ARTE (Spolek sešlých) ** BLACKOUT
(Jihočeské divadlo České Budějovice)
Představení ve skupině Činoherní divadlo B:
PLEJTVÁK (Cabaret Calembour, Praha) ** MŮJ ROMANTICKÝ
PŘÍBĚH (Divadlo P. Bezruče, Ostrava) ** ŽELARY (Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko) ** CRY BABY CRY (Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha) ** ROMEO A JULIE (Klicperovo divadlo Hradec Králové) ** PAN HALPERN A PAN JOHNSON (Divadlo
Ungelt, Praha) ** RACEK (Dejvické divadlo, Praha) ** KRÁLOVA
ŘEČ (Divadlo pod Palmovkou, Praha)
Představení ve skupině Divadlo a hudba:
DONAHA! (Městské divadlo Brno) ** KABARET Z KUFRU aneb
Laciná zábava v lázních (Q Vox) ** MARYLIN (Překrásné děcko)
(Klicperovo divadlo Hradec Králové) ** SHELDON A JEHO MATKA PANÍ LEVINOVÁ aneb jejich neuvěřitelná dobrodružství (Divadlo v Řeznické, Praha) ** RENT (2Landa s.r.o.) ** PLNÝ KAPSY
ŠUTRŮ (Divadlo Na Fidlovačce, Praha) ** KOUZELNÁ FLÉTNA
(Divadlo Radost, Brno) ** JEPTIŠKY (Východočeské divadlo Pardubice)
Představení ve skupině Divadelní delikatesy:
ENTERSHAMEMENT (Amy G. - USA) ** DOLLS (Cirk La Putyka)
** CONFIDENCES (Le Patin Libre - Kanada) ** DECHOVKA (Divadlo VOSTO5) ** PANDORA 88 (Wolfgang Hoffmann a Sven
Till - SRN) ** SAM (Studio hrdinů) ** IMAGINE TOI (Julien Cottereau - Francie)
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PRODEJ PŘEDPLATNÉHO:
Ani letos nebudou muset stávající předplatitelé čekat při nákupu
abonentek ve frontě. UFFO - SCT opět nabízí systém prodeje,
který se vloni osvědčil a který je pro držitele abonentek vlastně
velice jednoduchý a pohodlný.
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné
předplatitelské skupině, jakou měli v sezóně 2013/2014, a to
buď zasláním přihlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz,
nebo vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO. Formulář
přihlášky byl předplatitelům zaslán e-mailem spolu s informacemi o prodeji předplatného, nebo si formulář mohou vyzvednout
v Inforecepci UFFO.
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé DO  20.
KVĚTNA 2014. Na pozdější požadavky a na neúplné přihlášky
nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa
ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa v hledišti, nemůžeme je však
zaručit. Potvrzení s uvedením místa v hledišti zašleme předplatitelům e-mailem do 9. června.
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří
nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezonu v Inforecepci UFFO od 10. června
do 30. srpna 2014.
Stávající předplatitelé, kteří si rezervovali místa předem, mohou po předložení stávajících abonentek uhradit a vyzvednout
si novou zarezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO od 16.
června do 18. července 2014.
Podrobné informace o připravované divadelní sezóně a předplatném 2014/2015 naleznete na www.uffo.cz a v divadelním
bulletinu, který bude k dispozici v druhé polovině května v Inforecepci UFFO.

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov
Zábavné odpoledne pro celé rodiny. V rámci programu bude zahájena letní sezóna, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. Jana
Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který slouží
zároveň jako rozhledna. K příjemné atmosféře přispěje i kapela
Pěna, vystoupí děti z tanečního kroužku Klobouček ze SVČ Trutnov
a taneční skupina Star West. Připraveno je i několik her a soutěží
pro děti. O občerstvení a „vojenskou parádu“ se postará Klub vojenské historie Trutnov, jehož členům zároveň patří poděkování
zejména za průvodcovské služby v obou zmíněných památkových
objektech.
sobota 24. 5. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 15:00
- 18:00 hodin ** bez vstupného

Z NABÍDKY POŘADŮ NA červen 2014
15. 6. 	MONIKA NAČEVA A MICHAL PAVLÍČEK
Koncert OBROVSKÝ SLUNCE v rámci Dvořákova festivalu
Vstupné 140 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 5.
19. 6.	MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 5.
20. 6.	PATROLLA
Koncert - Trutnovské hudební léto
25. 6.	PRŮMĚR 60
Koncert - Trutnovské hudební léto
27. 6.

K-BAND
Koncert - Trutnovské hudební léto

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
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27. 5. - 1. 6. 2014
4. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz
Pořadatel: UFFO - SCT
Generální partner: KARA Trutnov, a.s.
Partner: Cirqueon - Centrum pro nový cirkus
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Trutnova a Ministerstva kultury ČR. Projekt je realizován za podpory Evropské
unie, projekt CULTURE.
Ta nejzajímavější a pro účinkující také nejnáročnější představení se
budou konat v šapitó u Uffa nebo přímo v Uffu:
CIRK LA PUTYKA
DOLLS (Panenky)
V dětství je naším nejlepším kamarádem panenka, plyšový medvídek, vojáček ... Je pro nás klíčem do světa fantazie, oporou, když
nám není dobře. Hračka je jediná, kdo nám opravdu rozumí, cestuje
s námi po celém světě, je naší zpovědnicí! Skrze panenku se můžeme
podívat do historie, kdy jí člověk přisuzoval nadpřirozené schopnosti
a byla spojnicí mezi námi a přírodou!
Koncepce a režie: Rostislav Novák ml. Hrají: Bellina Sörensson, Josa
Kölbel, Coline Mazurek, Valentin Verdure, Iesu Escalante, Jan Balcar.
úterý 27. 5., středa 28. 5., čtvrtek 29. 5. ** UFFO ** 27. a 28. 5.
19:00 hodin, 29. 5. 20:00 hodin ** vstupné: do 26. 5. 300 a 250 Kč,
od 27. 5. 350 a 300 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 4.
		
DAVID & FOFO
75 vzrušujících a zábavných minut cirkusu, komedie a srdcervoucí
reality. Příběh o lásce k pódiu a k sobě navzájem. O boji o publikum a neustálé bitvě o udržení sebe navzájem. Jste zváni do reality
dvou nejlepších švédských cirkusových umělců, kteří se snaží dát
vám a sami sobě všechny odpovědi.
Účinkují: David Eriksson a Fouzia Rakez.
pátek 30. 5. a sobota 31. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 250
a 200 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 4.
OKTOBRE
Na jevišti jsou jen tři … ale tento příběh je ve skutečnosti o čtyřech
lidech. Tři osobnosti jim dávají tvář i charakter; tak trochu krutý
i jemný, naprosto nevinný a skutečně zlotřilý. Absurdně vyhlížející
místo obsahuje všechno, co tito tři k životu potřebují - jeden stůl
a tři židle. Představení je bohatou směsicí humoru, strachu, melancholie, jemnosti i bolesti.
Režie: Florent Bergal. Účinkují: Jonathan Frau, Yann Frisch, Eva Ordonez-Benedetto.
pátek 30. 5. a sobota 31. 5. ** šapitó u Uffa ** 21:30 hodin **
vstupné 250 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 4.
DIVADLO KUFR
DVOJKA (VLEVO NAHOŘE)
Nonverbální představení spojující prvky klaunérie, akrobacie
a žonglování. Dvě cizí ženy se setkají v čekárně u zubaře, kde společně prožívají traumatické momenty před vstupem do ordinace.
Ale nejen to. Postupně odhalují svoje intimní touhy a skrytá přání,
která ve vzájemné konfrontaci působí velmi absurdně. Přes svoji
charakterovou odlišnost se sbližují a dokážou si podat pomocnou
ruku. Představení pro malé i velké diváky.
Hrají: Dáša Trávníková, Adéla Kratochvílová. Scénář, režie, choreografie: KUFR.
neděle 1. 6. ** šapitó u Uffa ** 15:00 hodin ** vstupné 100 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 4.
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LUKÁŠ KARÁSEK A FLORENT GOLFIER
TEŠLON A FRKL
Z prachu se zrodil člověk. Vykročil do času, do světa, do dějin. A nezůstal sám. Fyzické divadlo o životě dvou bytostí z prostoru s jinými zákony. Soužití dvou postav, jejich rutinní dny a vzájemné učení
se, zprostředkováno fyzickými obrazy, akrobacií i emoční interakcí.
Story plná testosteronu. Krom ustálených poloh se herci navzájem
překvapují také fyzickou improvizací, navzájem si narušují své zacyklené zvyky, obohacují se mezi sebou o své fyzické dovednosti,
jako dva bratři, kteří se nikdy neviděli.
Koncept: Lukáš Karásek. Účinkují: Florent Golfier, Lukáš Karásek.
neděle 1. 6. ** šapitó u Uffa ** 17:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 4.
MAGMANUS
ATTACHED
Když jeden skočí, druhý musí letět. Cirkusová show o letech i pádech dvou vynikajících švédských akrobatů. Nová fascinující show
této bláznivé dvojice experimentuje s dosud neznámými technikami i zákonem gravitace. Zábavné chvilky střídají složitá akrobatická čísla. Představení Attached je hra s domino efektem, každý
pohyb ovlivní následující a vše je dokonale provázané. Vhodné pro
celou rodinu.
Účinkují: Magnus Bjøru a Manu Tiger.
neděle 1. 6. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 250 a 200 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 4.
Připravili jsme pro vás také workshop profesionálních akrobatů ze
souboru Cirk La Putyka:
WORKSHOP - PÁROVÁ AKROBACIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
věk účastníků: nad 15 let ** maximální počet účastníků: 10
Lektoři: Jiří Weissmann, Michal Boltnar
Kromě rozcvičky účastníky čekají základy techniky silové a párové
akrobacie.
S sebou: sportovní oblečení, sportovní - sálová obuv, pití.
sobota 31. 5. ** Kulturní klub Nivy ** 11:00 hodin ** délka 90
minut ** kurzovné 250 Kč ** přihlášky přijímá Inforecepce UFFO
od 2. 5.

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU CIRK-UFF 2014
úterý 27. 5.
19:00

CIRK LA PUTYKA
DOLLS
UFFO

20:45

PREMIÉROVÁ PÁRTY
kavárna + foyer

středa 28. 5.
19:00

CIRK LA PUTYKA
DOLLS
UFFO

čtvrtek 29. 5.
20:00

CIRK LA PUTYKA
DOLLS
UFFO

21:15

ILONA JÄNTTI (Finsko)
MUUALLA
vedle Uffa

pátek 30. 5.
15:00

STREET CLOWNS (Chile)
Krakonošovo náměstí

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
16:00

CIRKUS MLEJN
IRONICKÉ FÉRRUM
Krakonošovo náměstí

16:40

CIRKUS MLEJN
PRŮVOD
z Krakonošova náměstí k Uffu

21:30

OKTOBRE (Francie)
šapitó u Uffa

23:00

CIRK-UFF PÁRTY
garáž Uffa

neděle 1. 6.
13:00

OPEN STAGE
Program zejména pro děti: Cirkus Le Grando, Cink cink
cirk, Hand to Violin (představení Dobré ráno), Cirkus
TeTy (představení Domeček pro zajíce, ukázka z nově
připravované inscenace), dorost z Cirqueonu
před Uffem

15:00

DIVADLO KUFR
DVOJKA (VLEVO NAHOŘE)
šapitó u Uffa

16:00

CIRK LA PUTYKA
PLAY
před Uffem

MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES (Francie)
MISS DOLLY
před Uffem

17:00

LUKÁŠ KARÁSEK & FLORENT GOLFIER
TEŠLON A FRKL
šapitó u Uffa

21:30

OKTOBRE (Francie)
šapitó u Uffa

18:00

23:00

CIRK-UFF PÁRTY
kavárna + foyer

16:50

ILONA JÄNTTI (Finsko)
A PONY IS SMALL HORSE
Horská ul. - pěší zóna

17:15

BRATŘI V TRICKU
CIRKUS HRAČEK
před Uffem

18:00

JOAN CATALÁ (Španělsko)
PELAT
před Uffem

19:00

DAVID & FOFO (Švédsko)
UFFO

20:20

sobota 31. 5.
9:30

ROZCVIČKA S DANEM
Dan Komarov
před Uffem (za nepříznivého počasí ve zkušebně UFFO)

10:00

CIRK-UFF HRÁTKY S LEGRANDEM
Dětské workshopy
stan LeGrando

11:00

WORKSHOP - PÁROVÁ AKROBACIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Lektoři: Jiří Weissmann a Michal Boltnar
Kulturní klub Nivy

14:00

LUKÁŠ KARÁSEK & FLORENT GOLFIER
LES FANTOMES
před Uffem

15:00

STREET CLOWNS (Chile)
kruhový objezd u Uffa

15:00

BRATŘI V TRICKU
CIRKUS HRAČEK
před Uffem

16:00

CIRK LA PUTYKA
PLAY
před Uffem

17:00

JOAN CATALÁ (Španělsko)
PELAT
před Uffem

18:00

MAGMANUS (Švédsko)
SHOW
před Uffem

19:00

DAVID & FOFO (Švédsko)
UFFO

20:20

MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES (Francie)
MISS DOLLY
před Uffem
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MAGMANUS (Švédsko)
ATTACHED
UFFO
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Vstupenky na placená představení je možné zakoupit v Inforecepci UFFO, v Turistickém informačním centru, příp. on-line na www.
uffo.cz nebo www.cirkuff.cz
Od 14. 4. jsou v prodeji (pouze v Inforecepci UFFO) také Cirk-UFF
pasy v ceně 650 Kč. Tyto pasy opravňují majitele ke vstupu na vybraná placená vystoupení (DOLLS, DAVID & FOFO, OKTOBRE, ATTACHED), která se uskuteční v rámci festivalu. Cirk-UFF pasů bude
vydáno omezené množství - 100 ks.
V souvislosti s festivalem také upozorňujeme řidiče, že od 26.
5. do 2. 6. bude omezený provoz parkoviště u Okresního soudu
v Trutnově. Na větší části parkoviště bude postaveno cirkusové šapitó. Náhradní parkovací místa budou k dispozici v podzemních
garážích Uffa.

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ JAMU
POD VEDENÍM JANY PREKOVÉ
Studenti JAMU pod vedením Jany Prekové budou od poloviny května pracovat a tvořit v prostorách Galerie UFFO. Výstupy workshopu budou prezentovány na následné výstavě, na kterou vás srdečně
zveme.
Jana Preková na pražské DAMU vystudovala scénografii a kostýmní
tvorbu. V 80. letech spolupracovala zejména se studiovými typy divadel (Divadlo na okraji, Divadlo na provázku, HaDivadlo). V 90. letech spolupracovala s režiséry J. A. Pitínským a J. Nebeským a řadou
oblastních divadel, po roce 2000 s Divadlem Na zábradlí, NoD Roxy,
Meat Factory, ND Praha. Je také kurátorkou výstav.
Za svou činnost získala několik cen, např.: Pražské Quadriennale Zlatá medaile za kostýmní tvorbu, Cena A. Radoka - představení Z cizoty, Skupova Plzeň - cena za kostýmy ke hře Démonův pramen.
Na svém kontě má i celou řadu zahraničních workshopů: Belgie, Holandsko, Francie, Švédsko, Finsko, Itálie, Turecko, Řecko, Německo,
Španělsko, USA.
Vernisáž se koná v úterý 27. 5. od 17:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
28. 5. - 17. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

květen 2014

KINO VESMÍR

Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. čtvrtek
19:00 hodin

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
Americký hudební dokumentární film. Kontroverzní zpěvák, skladatel a jedna z největších popových hvězd současnosti.
Mládeži přístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 100 Kč

2. pátek
3. sobota
16:30 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (2D)
Americko-jihokorejsko-kanadská animovaná komedie. Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy se pokusí společně se svými kumpány
vykrást obchod s oříšky.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 90 Kč

2. pátek
3. sobota
19:00 hodin

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D)
Americký akční dobrodružný film. Tentokrát je Spider-Man nucen
čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on. Na scéně se objevuje
Electro.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 142 minut **
vstupné 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč

4. neděle
16:30 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D)
Americko-jihokorejsko-kanadská animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 120 Kč

4. neděle
19:00 hodin

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (2D)
Americký akční dobrodružný film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 142 minut **
vstupné 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč

16. pátek
17. sobota
18. neděle
16:30 hodin

HURÁ DO PRAVĚKU!
Americko-jihokorejská animovaná komedie. Ernie, Max a Julia budou čelit prehistorickým monstrům a nebezpečí na každém kroku,
aby si zajistili návrat zpět do své doby.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 82 minut ** vstupné 110 Kč

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

HANY
České komediální drama. Generační příběh, aktuální výpověď mladé
filmařské generace o současné společnosti a mladých lidech.
Mládeži nepřístupno ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

19. pondělí
20. úterý
19:00 hodin

GODZILLA (3D)
Americký sci-fi thriller. Nejznámější monstrum na světě se postaví
proti zlým nestvůrám, které ohrožují existenci lidstva.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 140 Kč

21. středa
19:00 hodin

GODZILLA (2D)
Americký sci-fi thriller.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

22. čtvrtek
19:00 hodin

OLGA
ART film - pro náročnější diváky
Český dokumentární film. Portrét svérázné a výjimečné ženy, která
sehrála významnou roli ve veřejném i soukromém životě.
Mládeži přístupno ** 87 minut ** vstupné 80 Kč

23. pátek
24. sobota
16:30 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (2D)
Americký akční thriller. Kompletní sestava X-Men ve válce o přežití
svého druhu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 120 minut ** vstupné 120 Kč

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

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Britské romantické drama. Příběh utajené lásky jednoho z největších
spisovatelů Charlese Dickense.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 100 Kč

25. neděle
16:30 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (3D)
Americký akční thriller.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 120 minut ** vstupné 150 Kč

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

TRANSCENDENCE
Americké akční sci-fi. Johnny Depp se jako vědec snaží jít za hranice možného a propojit lidskou mysl s nekonečným vesmírem umělé
inteligence.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 120 minut ** vstupné 100 Kč

29. čtvrtek
19:00 hodin

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
ART film - pro náročnější diváky
Polský dokumentární film. Životní příběh člověka, který byl v Polsku
symbolem pádu totalitního režimu.
Mládeži přístupno ** titulky ** 127 minut ** vstupné 90 Kč

5. pondělí
19:00 hodin
6. úterý
16:30 hodin

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Česká komedie. Zábavný příběh se skvělým hereckým obsazením
v režii Karla Janáka, autora úspěšných Snowboarďáků a Rafťáků.
Mládeži přístupno ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

6. úterý
7. středa
19:00 hodin

FAIR PLAY
České drama. Osmdesátá léta v Československu - Středisko vrcholového sportu a „příprava“ mladých sportovců pomocí anabolických
steroidů na olympijské hry.
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

8. čtvrtek
19:00 hodin

BOHUMIL HRABAL
ART film - pro náročnější diváky
„TAKŽE SE STALO, ŽE ...“
Český dokumentární film ke stému výročí narození slavného českého
spisovatele.
Mládeži přístupno ** 72 minut ** vstupné 80 Kč

9. pátek
10. sobota
16:30 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA (2D)
Americká animovaná komedie. Velká dobrodružství psa - pana Peabodyho a jeho adoptovaného synka Shermana.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** vstupné 100 Kč

30. pátek
31. sobota
16:30 hodin

9. pátek
10. sobota
19:00 hodin

300: VZESTUP ŘÍŠE (3D)
Americké akční drama. Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu F. M. Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním
stylem.
Mládeži přístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 100 Kč

KHUMBA (2D)
Jihoafrický animovaný rodinný film. Odvážná polopruhovaná zebra
Khumba se vydává do nebezpečného dobrodružství, aby získala zpět
respekt své rodiny.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

30. pátek
31. sobota
19:00 hodin

11. neděle
16:30 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** vstupné 130 Kč

BONNY A KLID 2
Česká krimi komedie. Děj se odehrává v současnosti a mapuje osudy
hlavních hrdinů od doby, kdy byli ještě za minulého režimu souzeni
za obchod s valutami a další zločiny.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

11. neděle
19:00 hodin

300: VZESTUP ŘÍŠE (2D)
Americké akční drama.
Mládeži přístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 80 Kč

12. pondělí
19:00 hodin
13. úterý
14. středa
16:30 hodin

LÁSKA, SOUDRUHU!
Česko-finská komedie. Děj se odehrává v Helsinkách roku 1962. Jan,
který se účastní Mezinárodního festivalu mládeže a studentstva, se
setkává se svou bývalou láskou ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 100 Kč

13. úterý
14. středa
19:00 hodin

SAMETOVÍ TERORISTÉ
Český akční dokumentární film. Příběhy opravdových rebelů a hrdinů normalizace.
Mládeži nepřístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

15. čtvrtek
19:00 hodin

YVES SAINT LAURENT
Francouzské životopisné drama. Paříž, leden 1958. Yves Saint Laurent je ve věku 21 let požádán, aby dohlížel na módní dům Christiana
Diora.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 100 Kč
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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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

