ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ,AKCÍ A VÝSTAV V červenci a srpnu 2014
20. 6. - 29. 8.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2014
Série koncertů
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa

ČERVENEC 2014
čtvrtek 10. 7.

PRÁZDNINOVÉ POVÍDÁNÍ
Budeme si povídat o tom, kam by se děti chtěly
podívat, co by chtěly o prázdninách zažít a jaké by
byly jejich vysněné prázdniny.
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 - 10:30 hodin

16. - 19. 7.

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

středa 23. 7.

MARIACHI ESPUELAS
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
vedle Uffa ** 20:00 hodin

čtvrtek 24. 7.

KRAKONOŠKA BAND
Koncert
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO - SCT a město Trutnov
vedle Uffa ** 16:30 hodin

SRPEN 2014
14. - 17. 8.

TRUTNOFF OPEN AIR FESTIVAL
Hudební festival
Více informací: www.festivaltrutnov.cz
Pořadatel: Geronimo s.r.o.
Na Bojišti

čtvrtek 28. 8.

POHÁDKOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Tématem bude cestování, prázdninové objevy
a nevšední zážitky z táborů, cest, ale i prázdnin
u babiček a z jiných míst.
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 - 10:30 hodin

VÝSTAVY
do 28. 7.

NECHRÁNĚNÁ DÍLNA
Karel Bartáček, Pavel Doskočil, Martina Hozová
a Michal Novotný aka MICL
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO (a prostranství před Uffem)

do 30. 8.

JULIE WINTEROVÁ MEZEROVÁ: OBRAZY
Krajinářská výstava
Pořadatel: Galerie města Trutnova ve spolupráci
s Městským muzeem a galerií J. Winterové Mezerové v Úpici
Galerie města Trutnova
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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 7. 9.

Velká válka 1914 - 1918:
léta I. světové války na frontách
i na Trutnovsku
Výstava u příležitosti 100. výročí vypuknutí první
světové války
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 18. 9.

3x FOTOGRAFIE BOHUSLAVA TOŠOVSKÉHO
První ze série tří výstav, které budou věnovány
dílu významného trutnovského rodáka
Více informací: www.galeriedomutisku.cz
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

do 28. 9.

VLAJKA VZHŮRU LETÍ:
Z HISTORIE trampingu na Trutnovsku
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 9.

SOCHY V TRUTNOVĚ 5
Bronzový kůň Michala Gabriela, lední medvěd
Ondřeje Bílka, obří chobotnice Viktora Paluše
Pořadatel: Galerie města Trutnova
prostory města

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
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 7. - 31. 8.

JAROSLAV BENDA:
FOTOGRAFUJI PRO RADOST
Budou vystaveny fotografie, jak se fotí horské
bystřiny a příroda, street foto a další zajímavé
náměty.
Více informací: www.hippofoto.cz
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

13. 8. - 9. 9.

PATRIK HÁBL A JAN KOVAŘÍK: OBRAZ A SOCHA
Společná výstava dvou mladých umělců, kteří
spojují dohromady dva světy: obrazy a sochy
Vernisáž 12. 8. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

20. 8. - 5. 9.

RYSZARD CHMIEL
Výtvarník z partnerského města Świdnica představí své obrazy
Vernisáž 19. 8. od 17:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Radnice na Krakonošově náměstí

21. 8. - 17. 9.

22. - 24. 8.

KRISTÝNA TÄUBELOVÁ:
VÝSTAVA GRAFICKÉ NOVELY NESMRTELNÝ MÉĎA
A AUTORSKÝ PROJEKT
Vernisáž 20. 8. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - foyer

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

SVĚT KVĚTIN
37. ročník
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže, fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky a jehličnany, pokojové květiny, subtropické rostliny,
drobné zvířectvo, expozice včelařů se skleněným
úlem a včelařskými produkty, rukodělné výrobky,
KRNAP, výstava hub - mykologové z Broumova,
Česká lesnická akademie Trutnov, ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími
zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště **
otevřeno: pátek a sobota 8:00 - 18:00 hodin,
neděle 8:00 - 16:00 hodin

V letošním roce Klub chytrých hlaviček uspořádal velice příjemná setkání na zajímavá témata. Společně se zvídavými dětmi
jsme se podívali pod mořskou hladinu, navštívili ptačí svět, zatoulali se do pravěku, skamarádili se s dinosaury a lidoopy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, společně si zahráli
hry a vyrobili spoustu tematických drobností na památku.
Na závěrečném setkání nás kromě veselého povídání o domácích mazlíčcích čekalo velké překvapení. Navštívila nás chovatelka Petra se svojí fretčí holčičkou Karamelkou. Poutavé
vyprávění o životě těchto zajímavých šelmiček Petra doplnila
informacemi ze své chovatelské praxe, ukázala nám, jaké vybavení by měla fretka mít, aby se jí s námi dobře bydlelo a aby
byla spokojená. A co hlavní hrdinka - malá Kája? Ukázala se
jako velice chytré, zvídavé, přítulné zvířátko, které by každý
chtěl mít doma. Děti se s ní hned spřátelily, hladily ji, nosily ji
ve fretčím batůžku a vodily na kšírkách. Ovšem největší zážitek bylo krmení Káji. Ochutnala opravdu od každého! Všechno krásné jednou končí, a tak i toto setkání uteklo jako voda.
Zbyla nám spousta krásných vzpomínek a jedno nově navázané
přátelství s malou Kájou.
Klub chytrých hlaviček děkuje slečně Petře (a Karamelce samozřejmě též) za jejich návštěvu a za úžasný zážitek. A co říci
na závěr? Snad jen jednou větou - v září opět na shledanou!

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
1. 7. - 31. 8.

sobota 19. 7.

sobota 2. 8.
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INTERAKTIVNÍ TKALCOVSKÉ MUZEUM
Vždy od úterý do soboty po celé prázdniny.
Zajímavé poznávání historie tkalcovství a možnost
vyzkoušet si práci na dobových exponátech. V řemeslné dílně možnost vyrábět mýdla, keramiku,
šperky, dále můžete vyzkoušet malbu na trička
a textil.
10:00 - 15:00 hodin
DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Akce se koná na zahradě, v řemeslné dílně
a v prostoru Domu pod jasanem. Nabízíme aktivní, příjemné, poznávací i odpočinkové setkání
v Tkalcovském muzeu. Den plný tvorby a seznamování se s řemesly. Návštěvníci si mohou všechna řemesla vyzkoušet a zhotovit vlastnoruční
výrobek: hrnčířství - práce na hrnčířském kruhu,
drátování, plstění ovčí vlny, výroba hraček z vlny,
košíkářství - vrbové proutí, tkaní, předení, ruční
pružinový soustruh, ukázky a možnost vyzkoušet
středověké soustružení, ukázka enkaustiky, Raku
keramika.
11:00 - 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč, děti 50 Kč
BYLINKY A VÝROBA KOUPELOVÝCH SOLÍ
A MÝDEL
Na bylinkové zahradě Domu pod jasanem si nasbíráte byliny do čajových směsí, seznámíme vás
se zajímavými bylinkovými recepty a radami,
vyrobíte si koupelovou směs a bylinkové mýdlo.
Vhodné i pro děti, možnost vytvořit si bylinkový
herbář.
10:30 hodin ** cena: 250 Kč, dítě v doprovodu
dospělého zdarma

Další informace na www.mktrutnov.cz

JAKÉ TO BYLO LETOS
V KLUBU CHYTRÝCH HLAVIČEK

PRÁZDNINOVÁ SETKÁNÍ
V ČERVENCI A SRPNU
PRÁZDNINOVÉ POVÍDÁNÍ
čtvrtek 10. 7. od 9:30 do 10:30 hodin
Pro děti, na které prázdninové zážitky teprve čekají, jsme připravili setkání v naší knihovně v oddělení pro děti. Budeme si povídat o tom, kam by se děti chtěly podívat, co by chtěly o prázdninách zažít a jaké by byly jejich vysněné prázdniny.

POHÁDKOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
čtvrtek 28. 8. od 9:30 do 10:30 hodin
Tématem bude cestování, prázdninové objevy a nevšední zážitky z táborů, cest, ale i prázdnin u babiček a jiných prázdninových míst.
Těšíme se na Vás!

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ
Školní rok je u konce. Knihovnu v HSM navštěvovaly pravidelně děti z MŠ Horská (třídy Včeličky, Motýlci, Sluníčka) a děti ze
ZŠ Mládežnická (školní družina 4. oddělení). Vážíme si, že nás
navštěvovaly i děti ze Speciální MŠ Horská (tř. Motýlci, Berušky)
a žáci ze Speciální základní školy Horská (tř. S4) a Praktické školy
speciální (tř. 1, 2). Při pravidelných návštěvách se děti seznámily
s pěknými knížkami, poznávaly pohádkové hrdiny a získávaly
nové vědomosti. Spolupráce se všemi byla výborná a těšíme se,
že v ní budeme pokračovat v novém školním roce.
Možnost návštěv nabízíme i dalším zájemcům. Termín první návštěvy je nutné objednat předem osobně nebo na tel.
499 733 539.
Všem přejeme pěkné prázdniny.

PROVOZ KNIHOVNY V ČERVENCI A SRPNU
Upozorňujeme všechny své čtenáře a uživatele, že oddělení pro
dospělé čtenáře a studovna s čítárnou jsou v červenci a srpnu otevřeny každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin. V sobotu bude
v těchto měsících knihovna uzavřena.
Dále upozorňujeme čtenáře oddělení pro děti na změnu provozní doby. Jejich oddělení je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00
do 12:00 hodin. Výjimkou je středa, kdy je jejich oddělení otevřeno
od 8:00 do 17:00 hodin.
V pobočce Horní Staré Město se půjčovní doba nemění. Je otevřeno od pondělí do pátku od 12:00 do 17:30 hodin. V úterý a ve čtvrtek i dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin.
Přejeme všem našim čtenářům hezké prázdniny a dovolenou.

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.

odlitek původní laminátové sochy, jejíž strukturu tvoří skořápky
burských ořechů, je vlastně takovým echem sousoší u smečky.
Viktor Paluš a Ondřej Bílek jsou umělci, kteří jsou teprve na samém
počátku své umělecké kariéry. Vystavené sochy jsou ještě školními
(bakalářskými) pracemi, přesto však svým provedením a pojetím
přesáhly za okraj pouhých studijních děl. Kromě toho, že prozrazují
mnoho o výborných modelérských schopnostech autorů, jsou také
působivé po výrazové stránce. Lze je vnímat jako vykřičník v prostoru, který donutí diváka zastavit se a přemýšlet o tom, co vidí.
Tato akce vznikala s vírou v to, že umění patří do života každého
člověka a mělo by být jeho co nejpřirozenější součástí. Akce „Sochy
v Trutnově“ rozšiřuje pomyslný prostor, který je umění vymezen,
také na exteriér města, jehož vybraná prostranství se stávají v létě
otevřenou galerií pro každého, kdo jimi prochází. Vytavená umělecká díla tak dostávají novou možnost vykročit vstříc divákovi, působit na něj z bezprostřední blízkosti a obhájit svůj význam i v kulise všedního života, nikoliv jen ve sterilním galerijním prostředí,
které je k vnímání umění vyhrazeno. Diváci naopak získávají nový
prostor, ve kterém se mohou s uměním sblížit. Uvedené exponáty
budou k vidění do 30. 9.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

JULIE WINTEROVÁ MEZEROVÁ: OBRAZY
Stejně jako v uplynulých letech je i v tomto roce na letní měsíce připravena krajinářská výstava. Tentokrát je 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 svém díle 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. Výstava potrvá do 30. 8.

ZBYNĚK ŠANC: PROMĚNY NAŠÍ KRAJINY
Při příležitosti autorova životního jubilea pořádá městská galerie
výstavu jednoho z klasiků zdejší krajinářské fotografie - Zbyňka
Šance. Tato výstava není dokumentem některé z absolvovaných
zahraničních cest, ale představuje záběry z nedávné doby, které
spojuje téma našeho kraje. Zbyněk má rád krajinu. Zní to banálně, protože je obecně známé, že Zbyněk Šanc je reprezentativním představitelem fotografické krajinářské školy, která se ustálila
v okruhu Jiřího Havla. Zbyněk však má krajinu opravdu rád. Hledá
v ní to, co je krásné, a vyzdvihuje to. Jeho východy slunce jsou
dnes už takřka legendou. V pozadí těchto snímků je mnoho hledání a sbírání zkušeností. Hodně trpělivosti, čekání na světlo a mlhu
a mnoho ušlých kilometrů. Mnoho roků, dní a hodin s přimhouřeným okem a fotoaparátem v ruce. Šest desítek jeho fotografií
z poslední doby bude ve výstavní síni městského úřadu k vidění
až do 31. 8.

SOCHY V TRUTNOVĚ V.
Letos již po páté probíhá tradiční akce pořádaná městskou galerií. Instalace soch ve veřejném prostoru se tentokrát odehrává
na třech místech a pokaždé ve zvířecím duchu. Promenádou běží
bronzový kůň Michala Gabriela, před městskou galerií je instalován lední medvěd od Ondřeje Bílka a na Krakonošově náměstí obří
chobotnice Viktora Paluše. Akce tak navazuje na úspěšnou výstavu
ateliéru figurativního sochařství Michala Gabriela v Galerii města
Trutnova, tentokrát však ovládají zvířecí figury trutnovské exteriéry.
Práce Michala Gabriela jsou v Trutnově už dostatečně známé, před
Uffem natrvalo kráčí jeho Smečka. Bronzový kůň vytvořený jako
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

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

VLAJKA VZHŮRU LETÍ:
Z HISTORIE trampingu na Trutnovsku
Unikátní výstava, věnující se neotřelému tématu minulosti i současnosti trampingu na Trutnovsku, připomíná vybrané trampské
osady a významné osobnosti trampingu v regionu. Na výstavě se
dozvíte, 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 establishmentem. Nedílnou součástí výstavy je trampská výstroj, soupis
trampských osad, popis atributů trampingu, rituálů atd. Výstavu
doplňuje řada fotografií a autentických předmětů. Výstava potrvá
do 28. 9.

Keltové ve východních Čechách
Výstava, připravená ve spolupráci se sdružením Boii, 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,
včetně figurín v životní velikosti. Výstava potrvá do 31. 12.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Benjaming‘s Clan
Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT.
Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy
od 16:30 hodin. Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je zdarma.
Připraveno je celkem 21 koncertů. Po třech červnových (PATROLLA, PRŮMĚR 60, KRAKONOŠKA BAND) se o prázdninách můžete
těšit na dalších 18.
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.

MESCALLERO

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!

MARIACHI ESPUELAS
Trutnovské hudební léto obohatí i letos zajímavý host - MARIACHI ESPUELAS. Skupina se zabývá především interpretací tradiční
hudby mexických MARIACHI. Při svých produkcích však nezřídka
čerpá i z jiných hudebních žánrů, jakými jsou například americké
country, bluegrass či moravský folklor. Za svoji desetiletou působnost kapela vystupovala při nejrůznějších příležitostech jak
v České republice, tak v zahraničí.
středa 23. 7. ** vedle Uffa ** 20:00 hodin ** bez vstupného
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TRUTNOVSKÝ JARMARK
Tato městská celodenní slavnost, kterou pořádá město Trutnov
a UFFO - SCT, se uskuteční tradičně i letos první zářijovou neděli,
tj. 7. září 2014. Na Krakonošově náměstí i na pěší zóně vás čeká
různorodá nabídka občerstvení, bohatý sortiment rukodělných
výrobků a ukázky řemesel, např. terakota, zahradní dekorace,
výrobky ze dřeva, šperky, bižuterie, dekorace z přírodnin, sklo,
keramika, svíčky, smalty, figurky z kukuřičného šustí, textil - např.
výrobky z českého kanafasu, batika, patchwork, malba na textil, nebude chybět nabídka bylin, koření, čajů, medu i medoviny,
sýrů...
Samozřejmě bude připraven také program, který nabídne koncerty různých hudebních žánrů, pouliční představení pro děti
i dospělé, atrakce a další zajímavosti.
Podrobnější informace o letošním Trutnovském jarmarku naleznete na www.uffo.cz, v příští Kulturní nabídce Radničních listů
a také na plakátech.

MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)
neděle 20. 7. ** kino Vesmír ** 20:00 hodin

Po více než třiceti letech se na pódiu znovu sejdou členové legendární komediální skupiny Monty Python. Představení „Monty Python živě (převážně)“ můžete vidět 20. července v přímém
přenosu z Londýna i v českých kinech, a tedy i v trutnovském
kině Vesmír.
V souhrnném věku pouhých 358 let se John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palinov chystají znovu zahrát
některé ze svých nejlepších skečů, a to s moderním, aktuálním,
pythonovským švihem.
Monty Python jsou po právu považováni za jedny z největších
komiků všech dob. Ovlivnili celou generaci a způsobili revoluci
ve světě komedie. Jejich netrpělivě očekávaný návrat je jednou
z největších divadelních událostí roku 2014. Společné vystoupení pěti žijících členů skupiny Monty Python, jejich první od roku
1982 a údajně poslední vůbec, bude 20. července živě přenášeno
do 1500 kin na světě.
„Díky úžasnému vynálezu pohyblivých obrázků přichází poslední noc Monty Pythonů do kina blízko vás. Vytáhněte své zauzlované kapesníky a zahřejte ještě jednou svůj mozek při posledním uplakaném, legračním, bouřlivém a skandálním sbohem
pěti zbývajícím Pythonům, jejichž vtipy se chystají odejít do důchodu. Na velkém plátně, v HD,“ vzkázali fanouškům členové
Monty Python, kteří již dříve předeslali, že poslední show bude
obsahovat „trochu humoru, hodně patosu, hudbu a špetku starověkého sexu.“
Diváci se nemusejí bát, že by skečům v angličtině neporozuměli,
přímý přenos totiž bude opatřen českými titulky.
Předprodej vstupenek v ceně 250 Kč byl zahájen 27. 5.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
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:

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)

Divadelní delikatesy:

Zakázané uvolnění
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.
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)

Činoherní divadlo B:

Dolls (Foto: Tomáš Třeštík)
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)

Želary
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)
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Při pohledu na seznam účinkujících je patrný vliv mimořádně
úspěšného festivalu nového cirkusu Cirk-UFF. „Pokud se někomu
líbí Cirk-UFF, tak právě v Delikatesách najde nejen představení
Dolls Cirku La Putyka, které se k nám vrátí na podzim, ale například úžasnou a neobyčejně střelenou americkou kabaretiérku
Amy G. a geniálního francouzského mima Juliena Cottereau, známého mimo jiné z působení v Cirque du Soleil,“ říká ředitel Uffa
Libor Kasík.

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO:
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli v sezóně 2013/2014, do 20. května,
uhradit a vyzvednout novou abonentku si tito předplatitelé mohou nejpozději do 18. července.
Další zájemci o předplatné si mohou zakoupit abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO do 30. srpna.
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.

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
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.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 28. 7. ** Galerie UFFO (a prostranství před Uffem) ** otevřeno:
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti
do 3 let zdarma

PATRIK HÁBL A JAN KOVAŘÍK:
OBRAZ A SOCHA
Společná výstava dvou mladých umělců, kteří spojují dohromady
dva světy: obrazy a sochy. Oba vystudovali na Akademii výtvarných umění v Praze. Patrik Hábl je malíř, studoval u profesora
Vladimíra Kokolii, a Jan Kovařík sochař, jež absolvoval sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla. Kromě studií na stejné škole
je spojuje fascinace japonským uměním. Zdánlivá jednoduchost,
monumentalita a čistota vystavených artefaktů bude výzvou
ukázat, kolik Japonska je v nás, jak se naše kultury nenásilně
doplňují a obohacují.
Vernisáž se koná v úterý 12. 8. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
13. 8. - 9. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 13. - 31. 8. pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin, 1. - 9. 9. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin
** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Vteřiny baletu
Právě je zachytil na svých fotografiích Milan Fara a představí je
na výstavě ve foyer kina Vesmír v průběhu září a října.
Autor se věnuje fotografování baletu a jeho prostředí po řadu
let a snaží se s určitou stylizací obrazu tlumočit estetickou a citovou výpověď choreografického rukopisu.
Přestože je balet harmonickým souzněním hudby a pohybu,
i jeho zobrazení statickou fotografií může vyvolat dojmy a pocity, které povzbudí divákovu fantazii. A k tomu také směřuje
vystavený soubor fotografií: nikoliv strohý obrazový dokument
baletního představení, ale jeho odezva v emocionální představivosti diváka.
Autor vystavuje své práce zřídka, přesto získal řadu ocenění
na fotografických soutěžích a zvláště si cení udělení čestného
členství Rakouské fotografické společnosti (ÖGPh).
1. 9. - 31. 10. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma
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RYSZARD CHMIEL
Výtvarník z partnerského města Świdnica představí své obrazy
v Trutnově. Autorova tvorba (www.chmiel.biz) je zastoupena
ve sbírkách majitelů žijících nejen v Polsku, ale také v Německu,
Spojených státech amerických, Rusku, Čechách, Švédsku a Austrálii. Na přípravě výstavy spolupracují Świdnicki Ośrodek Kultury
a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, uskutečňuje se v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov“.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.
Vernisáž se koná v úterý 19. 8. od 17:00 hodin.
20. 8. - 5. 9. ** Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno:
pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin ** bez vstupného

KRISTÝNA TÄUBELOVÁ:
VÝSTAVA GRAFICKÉ NOVELY NESMRTELNÝ MÉĎA
A AUTORSKÝ PROJEKT
Grafická novela Nesmrtelný méďa vznikala v letech 2011 - 2012
s podporou MKČR jako autorská kniha Kristýny Täubelové. Budou vystaveny autorské tisky všech grafik, ze kterých se kniha
skládá. Celkem jde o soubor 66 grafických listů. Kniha pojednává o osudu jednoho reálného medvěda a fabuluje jeho možný
minulý i budoucí životní příběh. Děj se částečně váže i k městu
Trutnov, kde vyrůstala první majitelka hlavního hrdiny, Marie
Hrubá. Při vytváření grafických listů byly použity autentické
fotografie z archivu rodiny Hrubých. Příběh se zároveň váže
ke konkrétnímu domu v Trutnově, kde rodina Hrubých, později
Manychových, žila. Kmotrem knihy budou Pavel Kalfus a Jindřich Zeithamml.
Vernisáž se uskuteční ve středu 20. 8. od 18:00 hodin.
21. 8. - 17. 9. ** UFFO - foyer ** otevřeno: 21. - 31. 8. pondělí pátek 9:30 - 17:00 hodin, 1. - 17. 9. pondělí - sobota 9:00 - 18:00
hodin ** bez vstupného

Připravujeme NA září 2014
7. 9.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Tradiční celodenní městská slavnost

13. 9.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Akce pro celou rodinu

13. - 14. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Téma: Návraty ke kořenům
Víkend zpřístupněných památek, doprovodný
program
Podrobné informace naleznete na samostatném
letáku v příštích Radničních listech a na www.uffo.cz
17. 9.

RADŮZA
Koncert s kapelou
Vstupné 340 Kč. Předprodej vstupenek od 4. 8.

22. 9.

FILIPÍNY
Cestopisný večer Miloše Šálka
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 9.

27. 9.

DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků

29. 9.

KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
VerTeDance & ZRNÍ: tanečně-hudební projekt

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
TRUTNOVSKÝ PODZIM

34. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořádá UFFO - SCT
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA
za finanční podpory KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zahajovací koncert letošního ročníku se uskuteční v pátek 3. října.
V Uffu vystoupí FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ, MAREK ŠTILEC
(dirigent), ŠTEFAN MARGITA (tenor) a KATEŘINA ŠMÍDOVÁ KALVACHOVÁ (soprán).
Podrobnější informace o festivalu Trutnovský podzim 2014 naleznete v příští Kulturní nabídce Radničních listů a na www.uffo.cz.

KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance pro čtyři tanečnice (Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová, Helena Arenbergerová,
Lucia Kašiarová) vznikl ve spolupráci s hudební skupinou ZRNÍ
a slovenským tanečníkem Peterem Jaškem (Les SlovaKs).
Inscenace „Kolik váží vaše touha?“ zkoumá otázku, zda vysvlečením se skutečně odhalujeme sebe sama, svoji podstatu a své
tužby a zda je v tomto smyslu nahota vůbec nutná a potřebná.
Hranice lidské totožnosti obkružuje vše, co lze nazvat niterným
strachem, tužbou, zranitelností, ale hlavně ukazuje, že nahota se
stává tématem i v momentech, kdy je zamlčena. Je bezpečné se
této hranici přibližovat za účelem důkladného prozkoumání? Terén kolem této meze je značně proměnlivý, nebezpečný, nejistý
a plný pastí. Vstoupit na něj je sice nutné, ale není z něj návratu
bez proměny.
Taneční inscenace roku 2012 a cena Tanečnice roku 2012 pro Luciu
Kašiarovou!
Námět, choreografie a interpretace: Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová, Lucia Kašiarová, Helena Arenbergerová. Pohybová
spolupráce: Peter Jaško. Režijní spolupráce: Petra Tejnorová. Dramaturgická spolupráce: Lukáš Jiřička. Hudba: kapela ZRNÍ - Jan
Unger, Jan Juklík, Jan Fišer, Jan Caithaml, Ondřej Slavík. Světelný
design: Pavel Kotlík. Scéna, kostýmy: Máša Černíková.
Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace Život Umělce, Metrostav a. s.
Po skončení představení se ještě můžete těšit na koncert skupiny
ZRNÍ.
pondělí 29. 9. ** UFFO ** představení od 19:00 hodin - vstupné
100 Kč ** koncert cca od 20:15 hodin - vstupné 100 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.
Pokud si zakoupíte vstupenku na představení i vstupenku na koncert, poskytneme Vám 50% slevu ze vstupného na koncert (neuhradíte tedy 100 + 100 Kč, ale 100 + 50 Kč).
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ZNÁTE VerTeDance a Zrní?
Taneční skupina VerTeDance vznikla v roce 2004. Uskupení tvoří tanečnice a choreografky Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová (Tanečnice roku 2010) a světelný designér Pavel Kotlík. VerTeDance
doposud vytvořila projekty: Průzor hrdlem (2002), Kruh II (2004),
Tichomluva - Neočekávaný chod (2005), The Brave (2006), Beneath
the Silence (2005) ve spolupráci s CobosMikaCompany, Třiačtyřicet
slunce západů (2007), sitespecific Tour du Café au lait (2007), Jaja
a Papus (2009), Dance of Canis Lupus (2009) ve spolupráci s belgickým choreografem Thomasem Steyaertem, Případy doktora Toureta v režii Anny Polívkové (2009), Emigrantes (2010), Transforma
(2010) v choreografii Mayi Lipsker, Found and Lost (2011) v choreografii Charlotty Öfverholm, Kolik váží vaše touha? (2011) a Simulante Bande (2012). Za poslední jmenovanou choreografii získali
VerTeDance v říjnu 2012 Cenu Divadelních novin za autorský počin
v oblasti Tanec a balet.
Domovskou scénou VerTeDance je divadlo Ponec. Svá představení
uvádí skupina pravidelně jak v českých regionech, tak v zahraničí:
na Slovensku, v Německu, Belgii, Rusku, Rumunsku, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Švédsku, na Ukrajině ad.
VerTeDance jsou jedinou českou skupinou, která získala dvakrát nejprestižnější ocenění v oblasti současného tance - cenu za Inscenaci
roku, a to v roce 2006 (Tichomluva) a 2012 (Kolik váží vaše touha?).
www.vertedance.com
Kapela ZRNÍ - něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Dřevo, svaly,
voda, buchary. Jsme Zrní, kladenská kapela. Na hudbě nás baví si
hrát, hudebně si povídat, komunikovat, jako prstama do vzduchu,
jako lidi na ulici. Inspiruje nás cokoli: zvuky, zvířata, komiks, počítač, Poldovka. Vycházíme ze současné rychlé, elektronické doby,
která přináší zvuky strojů, aut, měst, nové lidské pocity a situace,
nové technické možnosti. A taky z lidové hudby, která jde z naší
krajiny a ze zkušeností našich předků. Zpíváme česky. O nočním
městě, bezdomovcích, jabloních v sadě. O hrdinovi počítačový
hry, který jde do světa. Na koncertech hodně pracujeme s energií.
Snažíme se být spontánní a přímočaří. Je nás pět. Hrajeme spolu
od roku 2001 pořád v tomtéž složení. Zpěvy, housle, kytary, bicí,
basa, flétna, beatbox, hrnečky, lžíce, samply, smyčky, kameny.
www.zrni.cz

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období.
INFORECEPCE UFFO
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena:
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin
VÝLEP PLAKÁTŮ
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí.
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše uvedené provozní doby.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
1. - 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

červenec – Srpen 2014

KINO VESMÍR

Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
ČERVENEC 2014

SRPEN 2014
11. pondělí
12. úterý
13. středa
20:00 hodin

DÍRA U HANUŠOVIC
Česká komedie. Nečekaná událost vytrhne Marunu ze stereotypního
života na malé vesnici.
Mládeži nepřístupno ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

1. úterý
2. středa
20:00 hodin

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

14. čtvrtek
20:00 hodin

PROJEKT 100
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
České komediální drama. Podle předlohy Bohumila Hrabala natočil
v roce 1966 režisér Jiří Menzel. V hlavní roli Václav Neckář.
Do 12 let nevhodné ** 92 minut ** vstupné 80 Kč

3. čtvrtek
20:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
CESTA VEN
České drama. Snaha mladého romského páru vést normální život naráží na dluhy a nemožnost získat legální práci.
Do 12 let nevhodné ** 103 minut ** vstupné 80 Kč

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

TŘI BRATŘI
Česká pohádka. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, ale snad i láska ...
Mládeži přístupno ** 86 minut ** vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč

4. pátek
5. sobota
18:00 hodin

RIO 2 (2D)
Americká animovaná komedie. Vzácní modří papoušci Blu a Perla
na výletě do amazonské džungle.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 101 minut **
vstupné 110 Kč, děti do 15 let 90 Kč

18. pondělí
19. úterý
20. středa
20:00 hodin

ZEJTRA NAPOŘÁD
Česko-slovenské komediální drama. Obchodník Petr Kraus má problém - na své zahraniční cestě musí sehnat hodně peněz a stihnout
vyřešit i svůj osobní problém.
Mládeži přístupno ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

6. neděle
18:00 hodin

RIO 2 (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 101 minut **
vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč

21. čtvrtek
20:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM
Slovenský dokumentární film. Nevšední příběh Mons. Bezáka, který
je jedněmi milován a druhými odmítán.
Do 12 let nevhodné ** mluveno slovensky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

7. pondělí
8. úterý
9. středa
20:00 hodin

WTF
Francouzská komedie. Více jak deset let vyvádí Remi různé ptákoviny
a získal si tím mezinárodní věhlas. Realita je ale jiná ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 81 minut ** vstupné 90 Kč

22. pátek
23. sobota
18:00 hodin

10. čtvrtek
20:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
LOVE SONG
Americký hudební romantický film. Z náhodného setkání dvou zklamaných lidí se začne rodit hudba ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

STRÁŽCI GALAXIE (2D)
Americký akční film. Vesmírné dobrodružství Petera Quiella, který
odcizí mocnému padouchovi tajemnou kouli ohrožující celý Vesmír.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 122 minut **
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

24. neděle
18:00 hodin

11. pátek
12. sobota
13. neděle
20:00 hodin

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Americký horor. Policista vyšetřuje sérii nevysvětlitelných zločinů
za pomoci kněze, odborníka na vymítací rituály.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 130 Kč

STRÁŽCI GALAXIE (3D)
Americký akční film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 122 minut **
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

25. pondělí
26. úterý
18:00 hodin

14. pondělí
15. úterý
16. středa
18:00 hodin

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Francouzská dobrodružná rodinná komedie. Na prázdninách u moře
si Mikuláš najde nové přátele a zažije s nimi mnoho příhod.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** vstupné 110 Kč

ŽELVY NINJA (2D)
Americká akční komedie. Zmutovaní želví bojovníci s mimořádnými
schopnostmi pomáhají ohroženému městu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky

27. středa
18:00 hodin

ŽELVY NINJA (3D)
Americká akční komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky

17. čtvrtek
20:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
MAGICKÝ HLAS REBELKY
Český dokumentární film. Životopisný film o Martě Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty 77.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 100 Kč

28. čtvrtek
20:00 hodin

HERKULES: THE THRACIAN WARS (2D)
Americký dobrodružný film. Mytologický příběh o Herkulovi dostává
zcela nový rozměr ...
Mládeži nepřístupno ** mluveno česky ** vstupné 120 Kč

18. pátek
19. sobota
20:00 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (3D)
Americké akční sci-fi. Kompletní sestava X-MEN ve válce o přežití
svého druhu.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 132 minut ** vstupné 130 Kč

29. pátek
20:00 hodin

HERKULES: THE THRACIAN WARS (3D)
Americký dobrodružný film.
Mládeži nepřístupno ** mluveno česky ** vstupné 150 Kč

20. neděle
20:00 hodin

MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)
Přímý přenos z vystoupení legendární komediální skupiny.
Mládeži přístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 250 Kč

30. sobota
31. neděle
20:00 hodin

22 JUMP STREET
Americký film. Policejní důstojníci Schmidt a Jenka jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole.
Mládeži přístupno ** titulky ** vstupné 80 Kč

21. pondělí
20:00 hodin

ÚSVIT PLANETY OPIC (2D)
Americký film. Válka mezi národem geneticky vyvinutých lidoopů a skupinou lidí rozhodne o tom, kdo se stane dominantním
na Zemi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 120 Kč

22. úterý
20:00 hodin

ÚSVIT PLANETY OPIC (3D)
Americký film.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 150 Kč

23. středa
24. čtvrtek
20:00 hodin

JOE
Americké drama. Drsný příběh o přátelství horkokrevného tvrďáka
a teenagera, který se ocitá ve velkém ohrožení.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 117 minut ** vstupné 110 Kč

25. pátek
26. sobota
18:00 hodin

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI (2D)
Americký animovaný rodinný film. Elitní tým hasičských letadel zachraňuje historický národní park před lesními požáry.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 120 Kč,
děti do 15 let 100 Kč

27. neděle
18:00 hodin

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI (3D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 155 Kč,
děti do 15 let 135 Kč

28. 7. - 10. 8. kino Vesmír nepromítá – DOVOLENÁ
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V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR.
Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
9:30 - 17:00 (po - pá)
Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so) Turistické informační centrum
19:00 - 19:30
pokladna kina Vesmír
(ve dnech promítání)
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA 19:30 - 20:15 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)

