ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V červnu 2014
27. 5. - 1. 6.

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

středa 4. 6.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Pohádka bude přizpůsobena věku zúčastněných
dětí
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 - 10:00 hodin

8. - 22. 6.

TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2014
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Hlavní partner: město Trutnov

pondělí 9. 6.

DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich
děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM
** 9:00 hodin

úterý 10. 6.

JÁ, FRANCOIS VILLON
Divadlo a hudba: Divadlo Na Jezerce, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 12. 6.

ČAPKOVÉ V OBDOBÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáší Dr. Karel Řehák
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 13. 6.

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

sobota 14. 6.

PIVOFEST
Přehlídka pivovarů a pestrý hudební program.
Hrají: Olympic, Lenny, Nebe, Queenie a další.
Více informací: www.pivofest.cz
Pořadatel: Savage Company s.r.o.
Krakonošovo náměstí ** 12:00 hodin
** vstupné 140 Kč v předprodeji, 160 Kč na místě

neděle 15. 6.

čtvrtek 19. 6.
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MONIKA NAČEVA A MICHAL PAVLÍČEK
Koncert OBROVSKÝ SLUNCE v rámci Dvořákova
festivalu
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, České
doteky hudby EM-ART, o.p.s.
UFFO - kavárna ** 19:00 hodin
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 20. 6.

TRUTNOVSKÁ MUZEJnÍ NOC 2014
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
** 15:00 - 22:00 hodin

pátek 20. 6.

PATROLLA
Koncert
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin

středa 25. 6.

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

čtvrtek 26. 6.

Trutnov ve starých fotografiích:
střední předměstí
Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií
a starými fotografiemi Středního Předměstí
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 27. 6.

K-BAND
Koncert
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin

sobota 28. 6.

TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVÁ AKCE U PŘÍLEŽITOSTI
148. VÝROČÍ BITVY U TRUTNOVA 27. 6. 1866
Pořadatel: Klub vojenské historie Trutnov
ve spolupráci s městem Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 10:00 hodin
Vrch Šibeník ** 11:30 hodin

VÝSTAVY
do 7. 6.

JAROMÍR ZEMINA:
UMĚNÍ, KTERÉ SE MNOU BYDLÍ
Výstava je ukázkou ze soukromé sbírky jednoho
z našich nejpřednějších historiků umění PhDr.
Jaromíra Zeminy
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 8. 6.

ZANIKLÉ KRKONOŠSKÉ BOUDY
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Výstava představuje historické pohlednice ze
sbírky Dr. Jaroslava Drtiny
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)

do 17. 6.

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ JAMU
POD VEDENÍM JANY PREKOVÉ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 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)

do 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

do 31. 8.

ZBYNĚK ŠANC: PROMĚNY NAŠÍ KRAJINY
Výstava jednoho z klasiků zdejší krajinářské
fotografie
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 12.

KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Unikátní pohled do života keltského obyvatelstva
na území východních Čech
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ve spolupráci se sdružením Boii o. s.
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

6. 6. - 7. 9.

12. 6. - 30. 9.

21. 6. - 28. 9.

25. 6. - 28. 7.

26. 6. - 30. 8.

2

Velká válka 1914 - 1918:
léta I. světové války na frontách
i na Trutnovsku
Výstava u příležitosti 100. výročí vypuknutí první
světové války
Vernisáž 5. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve
Vrchlabí
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
SOCHY V TRUTNOVĚ 5
Bronzový kůň Michala Gabriela, lední medvěd
Ondřeje Bílka, obří chobotnice Viktora Paluše
Vernisáž 11. 6. od 17:00 hodin na Krakonošově
náměstí
Pořadatel: Galerie města Trutnova
prostory města
VLAJKA VZHŮRU LETÍ:
Z HISTORIE trampingu na Trutnovsku
Vernisáž v rámci Trutnovské muzejní noci 20. 6.
od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
NECHRÁNĚNÁ DÍLNA
Karel Bartáček, Pavel Doskočil, Martina Hozová
a Michal Novotný aka MICL
Vernisáž 24. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO (a prostranství před Uffem)
JULIE WINTEROVÁ MEZEROVÁ: OBRAZY
Krajinářská výstava
Vernisáž 25. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova ve spolupráci
s Městským muzeem a galerií J. Winterové Meze
rové v Úpici
Galerie města Trutnova

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
středa 4. 6.

VÝROBA PAPÍROVÝCH LAMPIONŮ
Technikou kašírování, kterou zvládnou i děti, se
naučíte vyrábět lampion. Připravené papírové
polotovary nabarvíte a dotvoříte. Odměnou
budou velké papírové lampiony pro zahradní
terasy, balkony i do bytů.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu
dospělých zdarma

sobota 7. 6.

PALIČKOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
A PRO POKROČILÉ
Kurz vede Lenka Máslová-Špetlová, nositelka
certifikátu Originální krkonošský výrobek. Paličky
a herdule k dispozici.
10:00 hodin ** cena 800 Kč (pro pokročilé
účastníky předchozího kurzu cena dle dohody
s lektorkou)

úterý 10. 6.

KERAMIKA DO ZAHRAD A PRO RADOST
Odpoledne věnované keramice. Vyrobíte
zajímavé mísy, květníky, drobné ozdoby zahrad či
pergol, zvonkohry.
16:00 hodin ** cena 250 Kč, děti 70 Kč
(v doprovodu dospělého)

TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2014
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Hlavní partner: město Trutnov
Vážení příznivci varhanní hudby a vzácné akustiky našeho kostela,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční festival, který se koná již více
než patnáct let. Vystoupili na něm mnozí významní čeští i zahraniční sólisté na varhany i ostatní nástroje, např. doc. Václav Rabas
či česká jednička na trubku Miroslav Kejmar. Doufáme, že letošní
nabídka potěší vaše srdce.
neděle 8. 6. ** 20:00 hodin
Kostel Narození Panny Marie
MARTIN MATYSKA - varhany
RADOMÍR MATYSKA - sopransaxofon
neděle 15. 6. ** 20:00 hodin
Kostel Narození Panny Marie
ALFRÉD STREJČEK - recitace
VÁCLAV UHLÍŘ - varhany
Komponovaný pořad Modlitby pro duši.
středa 18. 6. ** 19:30 hodin
Koncertní síň B. Martinů
MARTIN MATYSKA hraje Martina Matysku
neděle 22. 6. ** 20:00 hodin
Kostel Narození Panny Marie
PETR HOSTINSKÝ - varhany
PAVEL HERZOG - trubky
Dva členové kapely Sto zvířat tentokrát v kostele!
Za celý realizační tým vás co nejsrdečněji zvu.
Martin Matyska

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
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 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.

Keltové ve východních Čechách
Výstava připravená ve spolupráci se sdružením Boii o. s. nabízí 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 mladší doby železné, tzv. laténského období.
K vidění jsou také repliky keltských předmětů, oděvů a zbraní. Výstava potrvá do 31. 12.

Velká válka 1914 - 1918: léta I. světové
války na frontách i na Trutnovsku
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově připravilo ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí u příležitosti 100. výročí vypuknutí
první světové války výstavu představující jak boje na frontách, tak
i nelehký život v zázemí. Výstava přiblíží příčiny války a jednotlivé
válečné fronty, doplněné o příběhy vojáků z Trutnovska. Pozornost bude věnována také situaci v regionu, např. problémům se
zásobováním, rekvizicím, válečným sbírkám či epidemiím. Vystavena bude výzbroj a výstroj bojujících armád, pohlednice, fotografie, upomínkové předměty a další exponáty. Připomenuty budou
pomníky obětem války, které jsou dodnes viditelnými památkami
na Velkou válku. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. 6. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 7. 9.

ČAPKOVÉ V OBDOBÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednášející Dr. Karel Řehák pojímá toto téma jako aktuální doplněk čapkovského cyklu. Upozorní na výzvu paní Čapkové a v souvislosti s několika odvody popíše zdravotní stav bratrské dvojice.
Bude se věnovat Karlovu završení vysokoškolského studia, Josefovým problémům ve vztahu k milované Jarmile a vylíčí Karlovu preceptorskou službu u Lažanských. Přejde k prózám vydaným oběma
bratry v tomto období a zdůrazní jejich základní faktory. V závěru
zachytí Karlovu i Josefovu tvořivou aktivitu v posledním válečném
roce a v davu zahlédne oba bratry vítající T. G. Masaryka při jeho
historickém návratu do vzniklé republiky. Přednáška se uskuteční
ve čtvrtek 12. 6. od 17:00 hodin. Vstup volný.

VLAJKA VZHŮRU LETÍ:
Z HISTORIE trampingu na Trutnovsku
Výstava, věnující se neotřelému tématu minulosti i současnosti –
trampingu na Trutnovsku, připomene vybrané trampské osady a významné osobnosti trampingu v regionu. Na výstavě se návštěvníci
dozvědí, kdy a jak trampské hnutí vzniklo, jak se vyvíjelo během 20.
století, které světové i naše osobnosti stály u zrodu tohoto jedinečného fenoménu a jaké problémy mělo hnutí s dobovým establishmen-
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tem. Nedílnou součástí výstavy bude popis atributů trampingu, rituály, výstroj, soupis osad atd. Výstava bude doplněna řadou fotografií
a autentických předmětů. Vernisáž se uskuteční v rámci Trutnovské
muzejní noci v pátek 20. 6. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 28. 9.

TRUTNOVSKÁ MUZEJnÍ NOC 2014
Již tradiční muzejní noc proběhne letos v pátek 20. 6. od 15:00
do 22:00 hodin. V jejím průběhu návštěvníci zhlédnou ukázky činností, které souvisejí s trampingem (např. malování placek a camrátek,
výrobu totemů, práci se dřevem a kůží, výrobu kožených doplňků).
Dojde na promítání záběrů z velkých vandrů ze 70. a 80. let 20. století
a v případě vhodného počasí též na ukázky trampských her pro děti
i dospělé. Po celé odpoledne bude návštěvníkům hrát trutnovská kapela Tendr. Noc završí vystoupení folkové legendy Vojty „Kiďáka“ Tomáška, známého např. písní „Toulavej“. Na celou muzejní noc je vstup
zdarma a v jejím rámci si lze prohlédnout rovněž všechny výstavy.

projekce historických fotografií:
Trutnov ve starých fotografiích
Díl 3. střední předměstí
Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií a starými fotografiemi Středního Předměstí, které názorně ukazují, jak rozsáhlou
proměnou prošla tato část města za posledních 100 let. Pozornost
bude věnována např. ulicím Horská, Spojenecká, Nádražní, Nová,
Poštovní, Malému náměstí a Šestidomí. Jde o třetí část z cyklu věnovaného prezentaci historických fotografií Trutnova. Projekce se
uskuteční ve čtvrtek 26. 6. od 17:00 hodin. Vstup volný.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz
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 spolu s ním připravili pohled na jím vlastněná umělecká díla. Návštěvníci se tak mohou
setkat s nejednou výtvarnou lahůdkou a s pracemi našich nejvýznamnějších umělců. Jsou 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, Josef Sudek, Josef Šíma,
Adriena Šimotová nebo Ladislav Zívr. Výstava potrvá do 7. 6.

JULIE WINTEROVÁ MEZEROVÁ: OBRAZY
Stejně jako v uplynulých letech je i v tomto roce na letní měsíce
připravena krajinářská výstava. Tentokrát bude představen výběr
z tvorby malířky Julie Winterové Mezerové. Autorka je rodačkou
z Úpice, a přestože velkou část života prožila v Praze a dosáhla
úspěchu i v zahraničí, především v Paříži, zůstala svému rodnému kraji ve své tvorbě věrná. Její práce jsou prodchnuty obdivem ke krajině Krkonoš a Podkrkonoší a po výtvarné stránce řadí
J. Winterovou Mezerovou k nejlepším autorkám své doby.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Městským muzeem a galerií
J. Winterové Mezerové v Úpici, odkud byla zapůjčena nejpodstatnější část děl, která byla doplněna zápůjčkami ze soukromých sbírek.
Zahájení proběhne ve středu 25. 6. v 17:00 hodin, k výstavě promluví Mgr. Jana Nešněrová. Výstava potrvá do 30. 8.

SOCHY V TRUTNOVĚ 5
Letos již popáté proběhne tato tradiční akce. Instalace soch ve veřejném prostoru města, náležící k akci pořádané městskou galerií, se tentokrát odehraje na třech místech a pokaždé ve zvířecím
duchu. Promenádou poběží bronzový kůň Michala Gabriela, před
městskou galerii bude instalován lední medvěd od Ondřeje Bílka
a na Krakonošově náměstí obří chobotnice Viktora Paluše. Akce
tak navazuje na mimořádně úspěšnou výstavu ateliéru figurativního sochařství Michala Gabriela v Galerii města Trutnova, tentokrát však ovládnou zvířecí figury trutnovské exteriéry.
Slavnostní otevření expozice proběhne ve středu 11. 6. v 17:00
hodin na Krakonošově náměstí. Uvedené exponáty budou k vidění do 30. 9.

ZBYNĚK ŠANC: PROMĚNY NAŠÍ KRAJINY
Při příležitosti autorova životního jubilea pořádá městská galerie
výstavu jednoho z klasiků zdejší krajinářské fotografie. Přesto že je
Zbyněk Šanc náruživým cestovatelem, tentokrát prezentuje výhradně snímky z našeho kraje. Za dlouhá léta, po která se věnuje fotografování, se vytříbil jeho cit pro krajinu takovým způsobem, že
jeho objektiv dokáže i ty nejprostší scenérie proměnit v důkladně
komponované snímky, které se blíží někdy grafice a někdy impresionistickým malbám. Šest desítek jeho fotografií z poslední doby bude
ve výstavní síni městského úřadu k vidění až do 31. 8.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVÁ AKCE U PŘÍLEŽITOSTI
148. VÝROČÍ BITVY U TRUTNOVA 27. 6. 1866
Akci pořádá Klub vojenské historie Trutnov, Historická jednotka
C.k. pěšího pluku č. 1 - „císaře F. J. I.“ ve spolupráci s městem Trutnov v sobotu 28. 6.
PROGRAM:
Krakonošovo náměstí
10:00
Nástup historické jednotky a přivítání
Projev starosty města k historickému významu
a tradicím
Natírání pamětní desky s datem 27. 6. 1866
(černou barvou)
Čestná salva
10:30
Odchod historické jednotky z náměstí
Vrch Šibeník, památník gen. Gablenze
11:30
Nástup historické jednotky
Pietní akt - položení věnce
Čestná salva
14:00
Návštěva Janské kaple a procházka po bojišti 1866
Ukázky nabíjení a výstřely z horského rakouského
3liberního děla
16:00
Kamarádské posezení
Občerstvení i pro veřejnost zajištěno!
Změna programu vyhrazena!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
středa 4. 6. od 9:30 do 10:00 hodin
V rámci celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“ nabízíme
rodičům na rodičovské dovolené ve středu 4. 6. od 9:30 do 10:00
hodin tzv. „Půlhodinku s pohádkou“.
Sejdeme se v tuto dobu se všemi malými posluchači v oddělení pro
děti. Pohádka bude přizpůsobena věku zúčastněných dětí.

UŽ JSEM ČTENÁŘ
SKIP ČR vyhlásil pro letošní rok již šestý ročník projektu „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka.“
Cílovou skupinou jsou právě žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení od prvních dnů školní docházky.
Letos se nám do projektu přihlásily 2 první třídy ze ZŠ R. Frimla,
v celkovém počtu 52 žáků.
V posledním dubnovém týdnu se všechny děti zúčastnily besed
na téma Pohádky a bajky. Ke společnému pasování na čtenáře se
sejdeme v červnu, kdy se děti zúčastní pohádkového dopoledne
a bude na ně čekat i dáreček v podobě pěkné knihy.

DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
V POBOČCE HORNÍ STARÉ MĚSTO
pondělí 9. 6. od 9:00 hodin
Pobočka v HSM bude k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne
mezi hezkými knížkami.

PASOVÁNÍ NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
V POBOČCE HORNÍ STARÉ MĚSTO
Pracovnice pobočky knihovny v HSM připravily pro své nejmenší
a nejpilnější čtenáře z MŠ Horská, tř. Včeličky a Sluníčka, zábavné
dopoledne zakončené pasováním dětí na čtenáře knihovny.
Každé dítě dostane na památku diplom a drobný dárek.
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OHLÉDNUTÍ ZA STRAŠIDLÁKY
V sobotu 17. května se uskutečnil již 19. ročník tradičních Strašidláků. Důkazem velké popularity této akce je, že na výpravu za roztodivnými strašidláckými postavami se vydalo i ve velmi nepříznivém
počasí 400 účastníků.
Velké poděkování patří těm, kdo se zajištěním akce pomohli, působili v rolích Strašidláků nebo jako pořadatelé. Byli to členové
Divadla A. Jiráska Úpice - Jednoty divadelních ochotníků, Star
Westu Trutnov, tanečních skupin Defect de Ice, Bene Dance Art
Team Trutnov a dobrovolní spolupracovníci Uffa. Dík patří také
studentům Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU v Praze za oživení strašidláckého putování zajímavými instalacemi, Lesům a parkům Trutnov s.r.o. za pomoc při
přípravě trasy.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
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MONIKA NAČEVA A MICHAL PAVLÍČEK

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

Koncert OBROVSKÝ SLUNCE v rámci Dvořákova festivalu
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT,
České doteky hudby EM-ART, o.p.s.

Komorní smyčcový soubor zve všechny příznivce na svůj tradiční
koncert.
Sólisté: Kateřina Killarová - zpěv, Tomáš Korbel - klavír, Nela Brožková - viola, Lukáš Červený - housle, Matěj Kraus - klarinet, Jaroslav Rejdák - trubka. Program nastudoval a řídí: Tomáš Korbel.
V programu zazní díla J. S. Bacha, J. D. Zelenky, J. Zacha, J. B. G.
Nerudy, W. A. Mozarta, B. Smetany, C. P. Stamitze, C. M. Webera,
T. Korbela a dalších.
čtvrtek 19. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 19. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Letošní ročník Dvořákova festivalu představí opět skladby a dílo
A. Dvořáka nejen klasicky, ale i v zajímavých úpravách či stylech
v 17 partnerských městech, jejichž krásy a zajímavosti můžete
poznávat s DVOŘÁKOVÝM CESTOVNÍM PASEM. Ten dostanete
ke vstupenkám na jednotlivé koncerty. Na celý festival je možné
zakoupit permanentku v hodnotě 360 Kč.
Více informací: www.ceskedotekyhudby.cz/dvorakuv-festival
Program, který Pavlíček s Načevou připravili pod názvem Obrovský slunce, je krásným příkladem toho, co mohou návštěvníci objevovat skrze Dvořákův festival. Prolíná žánry, poezii, rock, šanson
i hudbu „klasickou“.
Akustický koncert představí průřez tvorbou herečky, zpěvačky
a šansoniérky Moniky Načevy, její otevřený emocionální výraz,
a umění kytarového mága Michala Pavlíčka. Zazní i árie z opery
Rusalka „Měsíčku na nebi hlubokém“ nebo Variace na Largo z Novosvětské symfonie v autorské úpravě Pavlíčka a Načevy.
neděle 15. 6. ** UFFO - kavárna ** 19:00 hodin ** vstupné 140 Kč
** předprodej vstupenek od 12. 5.

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Připraveno je 21 koncertů od 20. června do 29. srpna. Hudebním
vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy od 16:30 hodin.
Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je zdarma.
pátek 20. 6.
PATROLLA
středa 25. 6.
PRŮMĚR 60
pátek 27. 6.
K-BAND
středa 2. 7.
MARTA A RASPUTIN BAND
pátek 4. 7.
PEPA LÁBUS A SPOL.
středa 9. 7.
KOCOUR V BOTÁCH
pátek 11. 7.
BLUES MYSTERY
středa 16. 7.
EFFECT
pátek 18. 7.
THE ART OF INSIDE OUT
středa 23. 7.
POSLEDNÍ LEŽ
pátek 25. 7.
MESCALERO
středa 30. 7.
TENDR
pátek 1. 8.
LADY DUCK
středa 6. 8.
MOONLIGHT EXPRESS
pátek 8. 8.
KRAKONOŠKA
středa 13. 8.
OVERCOME
pátek 15. 8.
ZNOVUZROZENÍ
středa 20. 8.
BENJAMING’S CLAN
pátek 22. 8.
H KVINTET
středa 27. 8.
KASTELÁNI
pátek 29. 8.
TLUPA TLAP		
Změna programu vyhrazena!

JANA PECHLÁTOVÁ: NARNIA

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.
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Soubor fantasy snímků odrážejících vnitřní život a sny autorky.
Ke své fotografické tvorbě Jana Pechlátová uvádí: „Věnuji se především portrétům, mám pocit, že v nich je neuvěřitelné množství
možností, což mě žene dopředu a nutí vymýšlet stále něco nového.
Ve fotografii se řídím hlavně intuicí a pocity. To společně s prostředím, modelkou a nápadem utvoří fotografii příběh a ten je podle
mého nejdůležitější, protože každá dobrá fotografie by měla mít
co vyprávět.“
do 30. 6. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu - vstup na výstavu zdarma

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
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DIVADELNÍ SEZÓNA 2014/2015

Divadlo a hudba:

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!

Činoherní divadlo A:

Skupina, která nabídne výběr nejlepších produkcí českých činoherních divadel. V nabídce je zastoupen komediální žánr, světové drama, ruská klasika i současné české divadlo. Poprvé se v Uffu představí
pražské Divadlo Na zábradlí a Jihočeské divadlo České Budějovice.

Tuto abonentní skupinu tvoří šest inscenací, jejichž nedílnou součástí je hudba. Hudba populární, rocková, muzikálová nebo z pera
klasika W. A. Mozarta, a to v podobě muzikálu, opery či hudebněscénického žertu. Skupina Divadlo a hudba kromě toho nabídne
také dvě skvělé komorní činohry.
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)

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)

Donaha! (foto: Jef a Tino Kratochvilové)

Divadelní delikatesy:

Mefisto

Činoherní divadlo B:

Poprvé v Uffu uvidíte úspěšný mladý Cabaret Calembour. Diváci
této skupiny se mohou těšit na silné lidské příběhy, autorské divadlo, ruskou klasiku, titul světové dramatiky v moderní úpravě,
divadelní adaptaci bestselleru ...
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)

Racek (foto: Hynek Glos)
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Abonentní řada, která nemá v České republice obdoby. Nově přináší do Trutnova výběr těch nejlepších představení z celého světa,
vesměs hvězd prestižních zahraničních festivalů. A vždy s důrazem
na tři základní faktory - atraktivitu, originalitu a samozřejmě srozumitelnost. Chcete-li tedy vidět v akci na vlastní oči moderní americkou kabaretiérku, kanadské divadlo na bruslích, francouzského
mima a další skvělé performery, pak jsou delikatesy vaší jedinečnou příležitostí.
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)

Entershamement (foto: Ben Dauchez)

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
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VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ JAMU
POD VEDENÍM JANY PREKOVÉ

Sam (foto: Viktor Kronbauer)

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO:

Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli v sezóně 2013/2014, do 20. května
2014. Na pozdější požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán
zřetel. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa
v hledišti, nemůžeme je však zaručit. Potvrzení s uvedením místa
v hledišti zašleme 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 je k dispozici v Inforecepci UFFO.

UPOZORNĚNÍ
Již v předstihu upozorňujeme na změny provozní doby v letním
období.
INFORECEPCE UFFO
Do 30. 6. zůstává provozní doba nezměněna, tj. pondělí - sobota
8:00 - 19:30 hodin.
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: pondělí - pátek
9:30 - 17:00 hodin.
VÝLEP PLAKÁTŮ
V červnu bude výlep plakátů na plakátovací plochy v Trutnově zajišťován běžným způsobem, tj. pravidelně v pondělí a nepravidelně (dle kapacity plakátovacích ploch) ve čtvrtek.
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí.
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše uvedené provozní doby.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Po celý červen bude otevřena s nezměněnou provozní dobou, tj.
v pondělí a ve čtvrtek vždy 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin.
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
1. - 13. 7.
zavřeno
14. - 27. 7.
pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
28. 7. - 10. 8. zavřeno
11. - 31. 8.
pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
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Studenti JAMU pod vedením Jany Prekové od poloviny května
pracovali a tvořili v prostorách Galerie UFFO. Výstupy workshopu
jsou prezentovány na 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 s 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.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 17. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

NECHRÁNĚNÁ DÍLNA

Karel Bartáček, Pavel Doskočil, Martina Hozová
a Michal Novotný aka MICL
„Výstava absolventů Karla Nepraše. Po celou dobu svého pedagogického působení na škole dával Karel Nepraš svým studentům,
a že jich nebylo za ta léta málo, úžasnou dávku některých základních darů, které nyní prostupují jejich pracemi a které je vedou
k dalším a dalším vzájemným setkáváním, což u absolventů jiných
ateliérů a na AVU zvykem nebývá.
Studenti Karla Nepraše měli opravdu štěstí - poznali zralého tvůrce na vrcholu tvůrčích sil s jasným žebříčkem hodnot a s bohatým
tvůrčím i občanským životem. Nepraš však navíc přinášel kritický
nadhled, lidskost a zejména pak notnou dávku laskavého humoru,
který neprostupoval jen jeho dílo, ale celý jeho život. Nebyl jen veskrze moderním tvůrcem, ale také spoluzakladatelem Křižovnické
školy čistého humoru bez vtipu, která se stala nejen kultovní institucí, ale také oázou v neuvěřitelné a až komické době převládající
stupidity. Autoři předvádějí nikoliv sochu či objekty v očekávaných
třech dimenzích, ale také malbu. A proto máme vlastně štěstí studenti jednoho ateliéru, jednoho tvůrce nám přinášejí široký
pohled na dnešní mladou výtvarnou scénu,“ zve na výstavu Josef
Vomáčka.
Vernisáž se uskuteční v úterý 24. 6. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
25. 6. - 28. 7. ** Galerie UFFO (a prostranství před Uffem) ** otevřeno: 25. - 30. 6. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin, 1. - 28. 7.
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti
do 3 let zdarma

červen 2014

KINO VESMÍR

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

20. pátek
21. sobota
16:30 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (2D)
Americký animovaný rodinný film. Škyťák a Bezzubka se vydávají
na cesty za objevováním neznámých krajin a nových světů.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut **
vstupné 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč

1. neděle
16:30 hodin

KHUMBA (3D)
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 130 Kč

22. neděle
16:30 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut **
vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč

1. neděle
19:00 hodin

BONY 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

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

VŠIVÁCI
České drama. Film vypráví o vztahu dvou bratrů, jejichž cesty se kdesi
v mládí rozešly a v jejich zralém věku se k sobě přibližují a nakonec
i protnou.
Do 12 let nevhodné ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

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

DIVERGENCE
Americké dobrodružné sci-fi. Akční film natočený podle úspěšného
románu V. Rothové. Svět budoucnosti a v něm hlavní hrdinka, která
se stává lovnou zvěří.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 139 minut ** vstupné 100 Kč

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

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Americké romantické drama. Velká láska, která vznikla na neobvyklém místě - na sezeních podpůrné skupiny pro boj s rakovinou.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 125 minut ** vstupné 120 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

ABSOLVENTI: SVOBODA NENÍ ZADARMO ART film - pro náročnější diváky
Slovenský dokumentární film. Zápas mladého člověka, který se
po absolvování studií ocitne v realitě a musí se přizpůsobit potřebám
společnosti.
Mládeži přístupno ** slovenská verze, titulky ** 83 minut **
vstupné 90 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
HUSÍ KŮŽE - ZIMOMRIAVKY
Český dokumentární film. Dnešní pohled na rozpad Československa.
Kolik Slováků si ho přálo doopravdy? A kolik Čechů?
Mládeži přístupno ** 78 minut ** vstupné 80 Kč

27. pátek
28. sobota
16:30 hodin

TRANSFORMERS: ZÁNIK (3D)
Americko-čínské akční dobrodružné sci-fi. Podívaná velkých rozměrů, která vznikla díky úspěšnému třetímu dílu, s Markem Wahlbergem v hlavní roli.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 140 minut **
vstupné 150 Kč

29. neděle
16:30 hodin

TRANSFORMERS: ZÁNIK (2D)
Americko-čínské akční dobrodružné sci-fi.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 140 minut **
vstupné 120 Kč

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

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Francouzsko-americko-belgicko-italské životopisné drama. Na samém vrcholu slávy se provdala za monackého knížete a stala se navždy Grace - kněžnou z Monaka.
Mládeži přístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 100 Kč

30. pondělí
19:00 hodin

DOUPĚ
Francouzsko-kanadské akční krimi. Tajný agent se s pomocí Lina,
který se nebojí místních gangsterů, snaží najít ukradené zbraně hromadného ničení.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 Kč

6. pátek
7. sobota
16:30 hodin

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ (2D)
Francouzsko-belgický animovaný rodinný film. Originální a zábavný
příběh ze světa hmyzu, který vznikl na motivy dětmi velmi oblíbeného stejnojmenného kultovního seriálu.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 90 Kč

8. neděle
16:30 hodin

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ (3D)
Francouzsko-belgický animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 110 Kč

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

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Česká komedie. O únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je
ten správný čas. V režii Jana Hřebejka.
Do 12 let nevhodné ** 77 minut ** vstupné 110 Kč

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

NA HRANĚ ZÍTŘKA
Americké akční sci-fi. Armády celého světa spojily síly k útoku proti
mimozemským hordám Mimiků.
Mládeži přístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 100 Kč

12. čtvrtek
19:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédská dobrodružná komedie. Úžasný a naprosto nepředvídatelný
výlet stoletého pana Karissona, který nechce ještě skončit v bačkorách v domově důchodců.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 114 minut ** vstupné 100 Kč

13. pátek
14. sobota
16:00 hodin

15. neděle
16:30 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (2D)
Americký rodinný film. Královna Zloba si chce stůj co stůj udržet
trůn, a tak uvrhne na novorozenou dcerku krále krutou kletbu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 120 Kč,
děti do 15 let 100 Kč
ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (3D)
Americký rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 155 Kč,
děti do 15 let 135 Kč

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

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
Americká western komedie. Film plný vtipů a černého humoru Setha
MacFarlanea, tvůrce komedie Méďa.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 120 Kč

16. pondělí
17. úterý
18. středa
19:00 hodin

VIOLETTA - KONCERT
Argentinský hudební film. Exkluzivní koncertní show největších
hvězd seriálového hitu TV stanice Disney Channel - Violetta.
Mládeži přístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 100 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
PROJEKT 100
Americký krimi thriller. Kultovní snímek Quentina Tarantina plný stylizovaného násilí, drog, absurdních situací a nečekaných zvratů.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 153 minut ** vstupné 80 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)

