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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V Dubnu 2015
středa 1. 4. COMMEDIA DELL´ ARTE

Činoherní divadlo A: Spolek sešlých 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 2. 4. Z fILMOvé kROnIky kRkOnOš 1930 - 1937
Projekci doplní komentář Tomáše Anděla
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

úterý 7. 4. POvÍDÁLCI
Akce pro nejmenší čtenáře s maminkami
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 8. 4. IMAGInE TOI! (Představte si ...)
Divadelní delikatesy: Julien Cottereau (Francie)
Pořadatel: UFFO - SCT 
UFFO ** 19:00 hodin   

čtvrtek 9. 4. BESEDA S PLukOvnÍkEM v. v. jAnEM PLOvAjkEM - 
vÁLEČnÝM vETERÁnEM Z II. SvĚTOvé vÁLky
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 10. 4. jARnÍ kOnCERT kRAkOnOšky
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,  
UFFO - SCT a město Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 11. 4. jAZZ SyMPHOny  
MIkE DIRuBBO TRIO  
Koncert - Jazzinec 2015
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci 
s UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 12. 4. POHÁDky
Rodinné UFFOkousky: Nori Sawa  
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 14:00 a 17:00 hodin 

pondělí 13. 4. knÍŽkA - nEjLEPšÍ kAMARÁD
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 hodin

pondělí 13. 4. AkADEMIE TŘETÍHO vĚku
PaedDr. Jan Luštinec: Jan Nepomuk hrabě Harrach
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 13. 4. POD jIŽnÍM kŘÍŽEM
Radko Chadima - cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 14. 4. uffO PuTykA
Představení pro 9. třídy ZŠ a SŠ: Cirk La Putyka
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 12:00 hodin 

úterý 14. 4. ZAHRADy PODLE fEnG SHuI
Přednáší Ing. Monika Gavulová
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 14. 4. uffO PuTykA
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka
Pořadatel: UFFO - SCT 
UFFO ** 20:00 hodin 

středa 15. 4. PETRA fROESE - soprán
„Romantická noc“ - pěvecký recitál
Klavírní doprovod Martin Fila
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

čtvrtek 16. 4. RyTÍŘ
Představení pro 5. - 8. třídy ZŠ: Divadlo Bořivoj
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:00, 10:00 a 12:00 hodin 

čtvrtek 16. 4. BESEDA S PLukOvnÍkEM v. v. PAvLEM švECEM - 
vÁLEČnÝM vETERÁnEM Z II. SvĚTOvé vÁLky
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 16. 4. LIBOR šMOLDAS & ADAM nuSSBAuM  
& jAy AnDERSOn
ZDEnĚk BÍnA
Koncert - Jazzinec 2015
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci 
s UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

neděle 19. 4. kARkuLkA ČERvEnÁ
Rodinné UFFOkousky: TEArTR RAJDO
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 20. 4. RACEk
Činoherní divadlo B: Dejvické divadlo, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 23. 4. AMERICkÁ MISE DO vELICHOvEk 8. kvĚTnA 1945
Přednáší Mgr. Petr Fuxa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 23. 4. PLnÝ kAPSy šuTRŮ
Divadlo a hudba: Divadlo Na Fidlovačce, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 25. 4. DEn v LESE
Seznámení s lesnictvím a ochranou přírody, soutěže 
pro děti, ukázky lesnické techniky ...
Pořadatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
u památníku gen. Gablenze v lesoparku **  
13:00 hodin

sobota 25. 4. MOnSTER Of METAL AnD HARDCORE XI
Hrají: Gutalax, Hand Grenade, Diphteria, Neodůvod-
nitelná lítost, Hate is beautiful, Infernal Heretic,  
Tredis-Harm-Any. Doprava po Trutnově zajištěna.
Pořadatel: Libor Mazura
restaurace Voletiny ** 17:00 hodin **  
vstupné 150 Kč

úterý 28. 4. POHÁDkA O TŘECH nÁMOŘnÍCÍCH
Představení pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ: Divadlo Láryfáry
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 29. 4. kLuB DRÁČEk  
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
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středa 29. 4. MEZInÁRODnÍ DEn TAnCE 2015
Pořadatel: ZUŠ Trutnov a STUDIO, z.s., spolu s taneční-
mi skupinami z Trutnova
budova ZUŠ (Školní ulice) ** 17:30 hodin

středa 29. 4. kOuZELnÁ fLéTnA
Divadlo a hudba: Divadlo Radost, Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 30. 4. TAkOvÁ ByLA DRuHÁ SvĚTOvÁ vÁLkA 
Přednáší Dr. Karel Řehák 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 30. 4. ČARODĚjnICE
Akce zejména pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT a SVČ Trutnov
Lampionový průvod - sraz na Krakonošově náměstí 
ve 20:00 hodin, odchod průvodu ve 20:15 hodin ** 
program od 20:45 hodin Na Nivách 

	 VÝSTAVY
do 5. 4. LISTy MÁM, STROM nEjSEM … DĚTI TvOŘÍ knÍŽky 

Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově  
a ZUŠ Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 26. 4. RADOSTné vELIkOnOCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 4. jAn kuČERA: PORTRéT, GLAMOuR A fASHIOn
Fotografie nejenom hezkých žen ze světa modelingu 
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 29. 5. jAZZ WORLD PHOTO 2015
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro 
kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 7. 6. SLOuŽIL jSEM nA BITEvnÍ LODI
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolu-
práci s Evou Drtinovou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

7. - 30. 4. MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava výtvarných prací žáků škol Trutnovska
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

8. 4. - 5. 5. MAGDALénA PEšEvA: DRuHÁ šAnCE
Vernisáž 7. 4. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

9. 4. - 9. 5. MARTIn SkALICkÝ - MICHAL šMERAL: 
ROZZÁŘEné nOCI, TEMné Dny
Vernisáž 8. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

	 KURZY

pátek 17. 4. 
pátek 15. 5. 
pátek 12. 6.

WORkSHOP AfRICkéHO TAnCE A HRy nA DjEMBE
Akce pro všechny milovníky afrických rytmů.  
Lektor: Akassa Ansumana Badjie.
Pořadatel: Šárka Bergmanová a Kateřina Wágnerová 
Badjie
ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 18:00 - 19:30 hodin 
- tanec, 19:30 - 21:00 hodin - hra na djembe ** 
vstupné 200 Kč na jednu část, 300 Kč na obě části ** 
přihlášky posílejte na e-mail:  
Katka.Wagnerova@seznam.cz

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

pátek 10. 4. PLSTĚnÍ OvČÍ vLny
Naučíte se techniku plstění suchým způsobem, vyro-
bíte si šperk nebo figurku, seznámíte se s technikou 
plstění mokrým způsobem. 
16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč ** možnost zakoupení kreativní 
plstící sady na suché plstění včetně návodu za 120 Kč

10. - 12. 4. vÝTvARnÝ POByT
Keramické dekorace a loutky, výroba mýdel, točení 
na hrnčířském kruhu, kašírování a ruční papír, práce 
s ovčí vlnou. Pro max. 8 osob.
Cena 1800 Kč, děti 400 Kč ** v ceně materiál 
a lektorné, strava a ubytování

sobota 11. 4. kAšÍROvÁnÍ
Možnost zhotovit dekorace, loutky apod. 
9:30 hodin (cca 4 hodiny) ** cena 350 Kč

sobota 11. 4. QuLLInG
Kurz Qullingu neboli papírového filigránu, starobylá 
technika s moderním využitím. Zhotovíte si visačky, 
přání, náušnice, jmenovky. 
9:30 hodin ** cena 250 Kč včetně materiálu

sobota 11. 4. TWISTART
Využití speciálních papírových provázků a výroba ky-
tic a kytiček. 
11:30 hodin ** cena 270 Kč včetně materiálu

sobota 11. 4. RuČnÍ PAPÍR
Jak vyrobit ruční papír, jakými způsoby ho dekorovat, 
jaké materiály na výrobu papíru používat a co z něj 
můžete vyrobit.
13:00 hodin ** cena 250 Kč

sobota 11. 4. ORIGAMI
Vyrobíte si dva druhy náušnic z papíru určeného pro 
tuto techniku.
13:00 hodin (2 - 3 hodiny) ** cena 250 Kč,  
děti v doprovodu dospělého 50 Kč

čtvrtek 16. 4. PLETEnÍ Z PEDIGu
Vyrábět můžete tác, koš, ošatku, truhlík, květník. 
K dispozici pedig, šény, dekorační provázky. Varianta 
na 3 hodiny: Pleteme na pevné dno. Cena 270 Kč. 
Varianta na 5 hodin: Vyplétané dno, varianty opletků, 
dóza s víkem, oválný truhlík, košík. Cena 400 Kč.
16:00 hodin 

sobota 25. 4. EnkAuSTIkA
Naučíte se vybrat si správné potřeby, vytvořit barevné 
kompozice i tematické obrázky.  
9:30 hodin (2 hodiny) ** cena 350 Kč

sobota 25. 4. HEDvÁBné šPERky
Lektorka: Anna Talábová. Seznámíte se s technikou 
a pomůckami, získáte náměty na výrobu, naučíte se 
šperky kompletovat.  
13:00 hodin ** cena 250 Kč

sobota 25. 4. MALOvÁnÍ nA HEDvÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Naučíte se míchat barvy, za-
pouštět, vykrývat, akvarelovou a solnou techniku, na-
malujete si hedvábnou šálu. K dispozici barvy, kontu-
ry, šály, rámy na malbu. Pracovat můžete na hedvábné 
vitrážce do okna, kravatě, pouzdru na brýle, šátku aj.
15:30 hodin ** cena 320 Kč včetně materiálu

pondělí 27. 4.
úterý 28. 4.

PŘEDEnÍ nA kOLOvRATu A PRÁCE S vLnOu
Naučíte se příst ovčí vlnu, připravit si vlnu na další 
zpracování na česačkách a kramplích, získáte návody 
na barvení vlny, naučíte se techniku plstění vlny. Vy-
zkoušíte si několik druhů kolovratů. 
9:30 hodin ** cena 1800 Kč

 
	 PŘIPRAVUJE	SE
úterý 24. 11. PARTIČkA v TRuTnOvĚ

Improvizační show s R. Genzerem, M. Suchánkem, 
O. Sokolem a I. Chmelou
Národní dům ** 20:00 hodin ** předprodej 
vstupenek od 2. 3. pouze na www.ticketstream.cz
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Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,  
spolupořadatel UFFO - SCT 

za podpory města Trutnova, Královéhradeckého kraje  
a Ministerstva kultury ČR

jAZZ SyMPHOny 
MIkE DIRuBBO TRIO

sobota 11. 4. ** uffO ** 19:00 hodin

jAZZ SyMPHOny: Úsilí festivalové dramaturgie přinášet návštěv-
níkům Jazzince zcela mimořádné zážitky letos korunuje účast 
jihočeské komorní filharmonie dirigované Vojtěchem Spurným, 
která s jazzovým quintetem klavíristy Marka novotného a hous-
listkou Gabrielou vermelho uvede koncert Hudba na pomezí 
žánrů. V čem spočívá jeho unikátnost? Bezpochyby pro svou kon-
cepci: sbližování klasické hudby s jazzem, folklorem a populární 
hudbou. 
Gabriela Vermelho odehraje a odezpívá svou skladbu Bolím s tex-
tem Jana Velíška a koncert pak vyvrcholí velkolepou Jazzovou 
symfonií Marka Novotného, v níž sólově excelují kytarista David 
Dorůžka a saxofonista Marcel Bárta.
„Nerad bych, aby to znělo vznešeně, ale jde o pět vět pro sym-
fonický orchestr a jazzový kvintet. Již mnoho let mne fascinuje 
obohacení jazzové hudby o prvky klasické hudby a na Jazzové 
symfonii jsem nechal duši,“ řekl Marek Novotný, který prý roz-
hodně nechtěl posluchače překvapovat nějakou zvláštní origina-
litou nebo přehnaně racionální konstrukcí a upřímně se přiznal, 
že bude rád, když se bude prostě někomu líbit. To by už samo 
o sobě mělo stačit k dokreslení, co od koncertu můžeme čekat, 
vždyť každý ze jmenovaných - včetně Jihočeské filharmonie - 
představuje výjimečnou hudební a skladatelskou personu.
klavírista, skladatel a aranžér Marek novotný studoval klasický 
zpěv na univerzitě v Ústí nad Labem a jazzovou kompozici v Nor-
sku a USA. Fascinujícím způsobem všestranná zpěvačka, hráčka 
na housle, skladatelka a herečka Gabriela vermelho patří už léta 
mezi nejpozoruhodnější osobnosti naší hudební a divadelní scé-
ny. S nebývalou lehkostí zvládá stylové přeskoky z klasiky do jaz-
zu a rocku, z tradiční hudby do world music; nestraní se experi-
mentů ani muzikálů: za roli čarodějky Evy v muzikálu Balada pro 
banditu obdržela cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku.
David Dorůžka je fenomenálním kytaristou, jehož věhlas dávno 
přesáhl hranice České republiky.
Saxofonista, klarinetista, skladatel a výtvarník Marcel Bárta je 
spojen s mnoha skupinami, ale připomeňme dvě z Jazzince nej-
známější: Vertigo a Muff. Hraje ale také v rozšířené kapele Points 
Septet a spolu s Davidem Dorůžkou, bubeníkem Tomášem Hob-
zekem a kontrabasistou Petrem Tichým tvoří základ quintetu 
Marka Novotného.
MIkE DIRuBBO TRIO: Americko-české trio fascinované nedozírný-
mi možnostmi jazzu se řídí radou legendárního Jackie McLeana - 
musíte neustále hledat něco nového, jazz je celoživotní studium. 
Zvlášť newyorský saxofonista Mike DiRubbo se té rady drží do-
dnes, snad proto patří mezi hráčskou a skladatelskou extratřídu, 
respektovanou v USA i v Evropě. Natočil osm velmi ceněných alb 
a spolupracoval s Eddie Hendersonem, Johnem Hicksem, Ericem 
Alexandrem nebo Clarencem „Gatemouth“ Brownem.
„S odstíny Kennyho Garretta, Jackie McLeana a Johna Coltranea 
zpívá DiRubboův altsaxofon výrazným a silným hlasem, který je 
zároveň moderní a nadčasový,“ napsali o něm v Best Saxophone.
V nejrůznějších sestavách hledal pro své skladby nejlepší zvuk 
a směsí hard-bopu, soul jazzu, post-bopu a free jazzu se vždyc-
ky pohyboval na území věčného experimentu, cizí mu není ani 
elektronika. Na Jazzinec dorazí s dlouholetým spoluhráčem, vy-
nikajícím americkým hráčem na hammondky Brianem Charettem 
a naším bubeníkem Tomášem Hobzekem.

jAZZInEC 2015 LIBOR šMOLDAS & ADAM nuSSBAuM  
& jAy AnDERSOn 

ZDEnĚk BÍnA
čtvrtek 16. 4. ** koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

LIBOR šMOLDAS & ADAM nuSSBAuM & jAy AnDERSOn: Kyta-
rový světoběžník Libor Šmoldas přiveze navýsost respektovanou 
a vyhledávanou newyorskou rytmiku. „Neseďte doma na zadku, 
cestujte a hrajte s jinými a pořádně jim naslouchejte. Nezapomí-
nejte na to, že jazz je umění dialogu,“ potvrdil Šmoldasovi americ-
ký saxofonista Bobby Watson, se kterým se představil na Jazzinci 
v roce 2012. A Libor jezdí učit jazzové nadšence do Austrálie a sbí-
rat zkušenosti do USA. Právě tam před čtyřmi lety natočil album 
Dreamtime s mimořádnou americkou rytmikou - Jay Anderson 
(kontrabas) a Adam Nussbaum (bicí). K dostání dosud v limitované 
edici pouze na koncertech: s novou grafikou a v plné parádě bude 
pokřtěno až nyní v Trutnově!
Bubeník Adam nussbaum, rodák z Connecticutu, odstartoval svou 
kariéru v New Yorku v kapele Sonnyho Rollinse. Byl přijat do kvin-
tetu Davea Liebmana a na svoje první evropské turné jel s kytaro-
vou legendou Johnem Scofieldem. Následovala spolupráce s další-
mi slavnými hudebníky - Gilem Evansem, Stanem Getzem, Randy 
a Michaelem Breckerovými, Carlou Bley a mnoha dalšími. U nás 
jsme ho naposledy mohli slyšet třeba s Johnem Abercrombiem.
kontrabasista a skladatel jay Anderson patří mezi nejuniverzál-
nější hráče dnešní scény. Mezi muzikanty, které doprovázel, ne-
chybí Frank Zappa, Tom Waits, Chaka Khan, David Bowie nebo 
Celine Dion. Samozřejmě má ale na kontě i pěknou řádku jmen 
z jazzového světa: Woody Herman, Carmen McRae, Paul Bley, Bob 
Mintzer, Dave Liebman, Joe Sample, Maria Schneider, John Scofi-
eld, Lee Konitz či Mike Stern.
ZDEnĚk BÍnA: Nezaměnitelný zpěvák, kytarista a skladatel známý 
z dlouholetého působení ve skupině -123 min. pokřtí na Jazzinci 
své debutové album Bird Project. Doprovodí ho baskytarista jan 
urbanec a perkusista Ephraim Goldin.
Ve skutečnosti se pardubický rodák do studia zavřel sám: všechny 
nástroje a hlasy na výsostně osobním albu hudebně inspirovaném 
jazzem, soulem a blues patří výhradně jemu.
„Cítil jsem, že potřebuji hledat jiné rozměry v hudební fantazii. 
Vidím, do jaké hloubky dokážou posluchači vnímat hudbu, a to 
mě inspirovalo k návratu v podobě, ve které se budu moci s nimi 
podělit o hudbu, kterou právě teď cítím,“ řekl o své koncepci Zde-
něk Bína.
V textech se „čtyřicet tři minut“ zaobírá sám sebou, rodinou a pro-
mluvami k lidem, „kteří chtějí někomu změnit život k horšímu, aby 
se ještě na chvíli zastavili a hledali v hloubi srdce.“
Srovnání se zvukem -123 min. se zpočátku neubráníme, nekonečná 
hudební fantazie a kytarové umění Zdeňka Bíny a jeho spoluhráčů 
nás ve vnímání Ptačího projektu ale postupně zavedou do dalších 
hudebních krajin.

jAZZ WORLD PHOTO 2015
Druhý ročník celosvětové soutěže fotografů je pevně připoután 
k Trutnovu. Zde probíhá první ze série putovních výstav. Vloni se 
do soutěže přihlásilo 134 fotografů z celého světa, letos jich bylo 
o 40 % více. Neodradily ani těžší podmínky - bylo možné přihlásit 
jen fotografii pořízenou v roce 2014.
O vítězích rozhodla mezinárodní odborná porota ve složení Dan 
Bárta, Didier Jallais (Francie), Tomáš Katschner, Jiří Kučera (Kana-
da), Patrick Marek, Antonio Porcar Cano (Itálie), Ivan Prokop a Jiří 
Turek.
Z 30 nejlepších snímků, které jsou vystaveny v galerii městského 
úřadu do 29. 5., je nejvíce zástupců Itálie - 8, dále jsou po 4 za-
stoupeny Polsko a Francie, trojice fotografů je z ČR a Španělska, 2 
zástupce má Rusko a Argentina. Po jednom jsou zastoupeny Ho-
landsko, Švýcarsko, Rakousko a Malta.
Z Trutnova bude výstava putovat do dalších galerií a veřejných pro-
stor v ČR a Evropě.
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MuZEuM PODkRkOnOšÍ v TRuTnOvĚ

MĚSTSkÁ knIHOvnA TRuTnOv

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.

MARTIn SkALICkÝ - MICHAL šMERAL:  
ROZZÁŘEné nOCI, TEMné Dny

„Rozzářené noci, temné dny“ je název společné výstavy dvou mla-
dých sochařů, absolventů ateliéru figurativního sochařství Fakulty 
výtvarného umění VUT v Brně. Od dob školení těchto autorů pod 
vedením Michala Gabriela už uplynulo více než deset let a mezi-
tím oba vyzráli v nepřehlédnutelné osobnosti českého sochařství. 
Znalost anatomie jim bezpochyby posloužila jako důležitý výchozí 
bod pro rozvinutí práce se sochou jako živým médiem. Přestože jim 
takzvaně realistické zobrazení není cizí a Martin Skalický se dokon-
ce na zakázku věnuje i výrobě hyperrealistických soch (v Trutnově 
už byli například k vidění jeho diktátoři, které vytvořil spolu s Rad-
kem Nivnickým pro výstavu Barbory Bálkové v Galerii UFFO), v jejich 
volné tvorbě se prosazuje mnohem expresivnější a uvolněnější pro-
jev, který přes ornament přechází až k tvarům abstrahovaným. Oba 
spojuje ironická nadsázka v rovině tématu i zpochybnění klasického 
média, experimentování a hledání nových výrazových poloh běžně 
užívaných materiálů. Jejich tvorba je trochu pop-artová a trochu při-
tom parodií na pop-art, trochu klasická a přitom relativizující běžné 
sochařské postupy, především však vtipná, naléhavá a svěží.
Vernisáž proběhne ve středu 8. 4. v 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 9. 5.

Mgr. Lucie Pangrácová 
ředitelka Galerie města Trutnova

GALERIE MĚSTA TRuTnOvA

Další informace na www.mktrutnov.cz

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

knÍŽkA - nEjLEPšÍ kAMARÁD v POBOČCE HSM
pondělí 13. 4. ** 9:00 hodin

Zveme opět všechny maminky na mateřské dovolené, aby i se svý-
mi ratolestmi zavítaly do pobočky v Horním Starém Městě. Budou 
tu pro Vás připraveny zajímavé knížky.

POvÍDÁLCI
úterý 7. 4. ** 9:30 - 10:30 hodin

Dubnové setkání klubíku Povídálci. Tentokrát Křemílek s Vocho-
můrkou dětem vysvětlí, jak je důležité správně se chovat a použí-
vat kouzelná slovíčka. Pro děti i maminky budou opět připraveny 
knižní novinky. Těšíme se na Vás!

ZAHRADy PODLE fEnG SHuI
úterý 14. 4. ve studovně ** 17:00 hodin 

Zveme všechny na zajímavou přednášku o zahradách podle Feng 
Shui. V čem spočívá harmonie v zahradách, co by v zahradě nemě-
lo chybět, co jsou přírodní zahrady a v čem je jejich přínos.  
Přednášející: Ing. Monika Gavulová, konzultantka Feng Shui (www.
inspiraceprirodou.com). Host: Radka Votavová, odbornice na pří-
rodní zahrady (www.lacertadesign.cz).

kLuB DRÁČEk
středa 29. 4. ** 16:00 hodin

Při naší další výpravě navštívíme světadíl s nejmenší rozlohou 
a nejmenší průměrnou nadmořskou výškou. Australský kontinent, 
skládající se z Austrálie, Nové Guineje a přilehlých ostrovů, je omý-
ván Arafurským a Korálovým mořem s Velkým bariérovým útesem. 
70 % území zahrnují pouště, polopouště a suché stepi. 
Vydejte se s námi na cestu napříč Austrálií, kontinentem porostlým 
blahovičníky a obývaným vačnatci. Dozvíte se, jak vypadají a čím se 
živí vakovlci, pes dingo a klokani. Naše putování zakončíme v Oce-
ánii, v oblasti Tichého oceánu ležící mezi oběma obratníky.
Těšíme se na všechny malé cestovatele od 6 let.

nEPŘEHLéDnĚTE!

Oddělení pro děti bude od 17. 4. do 26. 4. uzavřeno z důvodu malo-
vání a výměny podlahové krytiny. Oddělení otevře v pondělí 27. 4. 
Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit v novém.

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

LISTy MÁM, STROM nEjSEM …  
DĚTI TvOŘÍ knÍŽky

Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy 
Trutnov pod vedením Zdislavy Holomíčkové vznikla k „Měsíci 
knihy“, kterým je od roku 1955 březen. Prezentovány jsou zde 
osobité dětské ilustrace různých technik k básním a prózám. Jed-
ná se například o linoryty, kresby tužkou či koláže. Výstavu pořá-
dá Muzeum Podkrkonoší se Základní uměleckou školou Trutnov. 
Výstava potrvá do 5. 4.

RADOSTné vELIkOnOCE - vELIkOnOČnÍ vÝSTAvA  
SPOjEnÁ S vÝSTAvOu vELIkOnOČnÍCH kRASLIC  

MILOSLAvy PECHALOvé

Velikonoce představují nejvýznamnější křesťanský svátek, kte-
rý je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Výstava připomíná, 
jak tento křesťanský svátek ovlivnil nejen výzdobu domácností, 
ale i užité umění v podobě plastik, podmaleb na skle či ručně 
malovaných modlitebních knih s vyobrazením Ukřižování Kris-
ta, Piety, Kristova hrobu a Vzkříšení. Připomenuty budou rov-
něž zvyky a tradice související s Velikonocemi i neodmyslitelné 
symboly Velikonoc v podobě řehtaček, klapaček a kraslic zdobe-
ných voskem, cukrem či slámou. Na výstavě jsou představeny též 
kraslice z tvorby Miloslavy Pechalové z Trutnova. Výstava potrvá 
do 26. 4. 

SLOuŽIL jSEM nA BITEvnÍ LODI - PRvnÍ SvĚTOvÁ 
vÁLkA, jAk jI PROŽIL nÁMOŘnÍk fRAnTIšEk 

šMÍDT ZE DvORA kRÁLOvé nAD LABEM

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Evou Drtinovou ze Dvora Krá-
lové nad Labem, připomíná život námořníka Františka Šmídta 
(1893 - 1942), královédvorského rodáka, který v roce 1914 na-
rukoval do rakousko-uherského námořnictva. V přístavu Pola 
(dnes Pula) absolvoval c. k. Strojnickou školu námořní a poté 
v letech 1915 - 1918 sloužil na bitevní lodi S.M.S. Babenberg. 
Z dob jeho působení v námořnictvu se dochovalo velké množ-
ství unikátních fotografií a pohlednic, které dokumentují nároč-
nou a nebezpečnou službu námořníků za první světové války. 
Na výstavě je připomenuto také Šmídtovo působení na pancé-
řovém vlaku č. 6 Praha na jižním Slovensku v letech 1919 - 1920. 
Výstava potrvá do 7. 6.
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Z nABÍDky POŘADŮ uffO - SCT 
nA DALšÍ MĚSÍCE ROku 2015

Z fILMOvé kROnIky kRkOnOš 1930 - 1937
Nedávno se v Německu podařilo objevit unikátní filmové záběry 
z Krkonoš i Podkrkonoší, pocházející z let 1930 - 1937, které máte 
nyní jedinečnou příležitost zhlédnout v trutnovském muzeu. Těšit 
se můžete na záběry ze svěcení pomníku ve Svatém Petru, z bo-
hoslužby u pramene Labe za přítomnosti Krakonoše, z masopustu 
na lyžích ve Špindlerově Mlýně, uvidíte záběry na Zlaté návrší, Kozí 
hřbety, Boudu u Sněžných jam, Hříběcí boudu či ze slavnostních 
průvodů ve Vrchlabí a v Trutnově. Filmovou projekci doplní zasvě-
cený komentář ředitele Františkánského kláštera - muzea a galerie 
v Hostinném Tomáše Anděla. Projekce proběhne ve čtvrtek 2. 4. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

BESEDA S PLukOvnÍkEM v. v. jAnEM PLOvAjkEM 
- vÁLEČnÝM vETERÁnEM Z II. SvĚTOvé vÁLky

U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě připra-
vilo Muzeum Podkrkonoší besedu s válečným veteránem, plukov-
níkem v. v. a čestným občanem města Trutnova Janem Plovajkem 
(1922), bojovníkem na východní frontě a nositelem Řádu Bílého 
lva. Plukovník Plovajko prožil první roky druhé světové války v po-
věstném sovětském gulagu, kde byl uvězněn za to, že chtěl bo-
jovat proti nacistům. Teprve v roce 1943 byl přidělen k 1. čs. sa-
mostatné brigádě a účastnil se např. bojů o Rudou a Bílou Cerkev 
či na legendární Dukle. Beseda se koná ve čtvrtek 9. 4. od 17:00 
hodin. Vstup zdarma.

BESEDA S PLukOvnÍkEM v. v. PAvLEM švECEM  
- vÁLEČnÝM vETERÁnEM Z II. SvĚTOvé vÁLky

U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě připra-
vilo Muzeum Podkrkonoší besedu s válečným veteránem, plukov-
níkem v. v. Pavlem Švecem (1924) z Malých Svatoňovic, který se 
v roce 1944 na straně povstalců zapojil do Slovenského národního 
povstání a poté bojoval jako palubní střelec bitevního letadla Ilju-
šin II-2 u 3. čs. bitevního pluku, který byl součástí 1. československé 
smíšené letecké divize v SSSR. Mimo jiné se účastnil závěrečných 
bojů války v rámci tzv. Ostravské operace. Beseda se koná ve čtvr-
tek 16. 4. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

AMERICkÁ MISE DO vELICHOvEk 8. kvĚTnA 1945
Je známým faktem, že se americká armáda v květnu 1945 zastavila 
na demarkační linii mezi Českými Budějovicemi, Plzní a Karlovými 
Vary. Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov však při-
pomene, že se americká armáda na počátku května 1945 objevila 
i ve východních Čechách. Cílem americké mise bylo doručit kapitu-
laci podepsanou 7. května 1945 v Remeši polnímu maršálu Ferdi-
nandu Schörnerovi, veliteli armádní skupiny Střed. Mise vyjížděla 
z Plzně večer 7. května 1945 a její trasa vedla přes Prahu, Hradec 
Králové a Jaroměř do Velichovek, kde sídlil štáb Schörnerovy armá-
dy. Vedle přítomnosti americké armády v Čechách v dubnu a květ-
nu 1945 připomene přednášející i některé méně známé skutečnosti 
z konce války. Přednáška proběhne ve čtvrtek 23. 4. od 17:00 ho-
din. Vstup zdarma.

TAkOvÁ ByLA DRuHÁ SvĚTOvÁ vÁLkA
Přednášející Dr. Karel Řehák provede analýzu meziválečného vý-
voje zejména Německa a Itálie a základních příčin vzniku války. 
Bude sledovat vojenskostrategickou situaci na jednotlivých fron-
tách - východní, západní, severoafrické a pacifické - a zaměří se 
na rozhodující bitvy těchto front. Pozornost bude věnována pou-
žití atomové bomby, historické spolupráci spojeneckých zemí a je-
jich armád, která zajistila definitivní porážku států Osy, i národně 
osvobozeneckému hnutí v okupovaných zemích. V závěru pak na-
stíní stěžejní problémy současného světa - především problémy ge-
opolitické a sociální. Přednáška se koná ve čtvrtek 30. 4. od 17:00 
hodin. Vstup zdarma.

MEZInÁRODnÍ DEn TAnCE 2015
středa 29. 4. od 17:30 hodin

Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov a STUDIO, z.s.,  
spolu s tanečními skupinami z Trutnova

Mezinárodní den tance se slaví 29. dubna od roku 1982, kdy ho vy-
hlásila International Dance Committee of the International Theatre 
Institute, partnerská organizace UNESCO. Od té doby je tento den 
každoročně slaven na celém světě jako připomínka narození velkého 
tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727). Záměrem 
Mezinárodního dne tance je spojit dohromady všechen tanec, jeho 
různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její 
univerzality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry, a spojit 
lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem - tancem. Letoš-
ní 29. duben je v Trutnově otevřen všem zájemcům z řad veřejnosti, 
kteří si chtějí vyzkoušet některý z tanečních stylů, které naše město 
nabízí (např. scénický tanec, balet, street dance, rock and roll).
Do oslav Mezinárodního dne tance se zapojíme organizací tanečních 
workshopů pro veřejnost. Lekce jsou určeny všem bez rozdílu věku 
a dosavadních tanečních zkušeností.
Srdečně zveme do Základní umělecké školy ve Školní ulici (budova 
A), kde budou ve středu 29. 4. od 17:30 hodin probíhat následující 
lekce:

17:30 - 18:15 dance hall (Defect de-ice)
18:30 - 19:15 balet a scénický tanec (ZUŠ)
  rock and roll (Drak and roll)
19:30 - 20:15 africký tanec (ZUŠ) 

Vyberte si kterýkoliv z nabízených workshopů nebo můžete ab-
solvovat malý taneční maraton a vyzkoušejte všechny. Lekce jsou 
zdarma. 
Bližší informace podá Jana Michaličková, tel. 604 355 695, e-mail: 
michalickova.jana@seznam.cz

6. 5.  jEPTIšky 
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice 
Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 3.

11. 5. kRÁLOvA ŘEČ 
Činoherní divadlo B: Divadlo pod Palmovkou, Praha 
Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 3.

14. 5. PAvEL šPORCL - GIPSy fIRE  
SE SkuPInOu GIPSy WAy EnSEMBLE 
Koncert
VYPRODÁNO!

15. 5. PROMEnÁDnÍ kOnCERT kRAkOnOšky

16. 5.  STRAšIDLÁCI 
20. ročník oblíbené akce pro děti (a nejen pro ně)
Putování přírodou za téměř vyhynulými netradičními 
a neobvyklými strašidly

18. 5. jOB InTERvIEWS
Náhrada za představení BLACKOUT
Činoherní divadlo A: Jihočeské divadlo České Budějo-
vice
Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 3.

23. 5. OTvÍRÁnÍ LETnÍ SEZOny
Zábavné odpoledne pro celé rodiny: hraje skupina 
TENDR, taneční vystoupení Star Westu, soutěže a hry 
pro děti

1. 12. ČECHOMOR - kOOPERATIvA TOuR 2015
Koncert na stání
Vstupné v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 390 Kč. 
Předprodej vstupenek od 1. 4.

ZÁkLADnÍ uMĚLECkÁ škOLA TRuTnOv



6 

Benjaming‘s Clan

COMMEDIA DELL´ ARTE
Činoherní divadlo A: Spolek sešlých

Příběh je poplatný žánru commedie dell´arte: chamtivý Pantalone 
touží po krásné Isabelle, ta miluje romantického Leandra, který 
o ni soupeří ještě s chvástavým Capitánem. Celým dějem provází 
Harlekýno, kterému sekunduje Pantalonova služebná Kolombína. 
Komedie plná záměn, převleků, gagů, situační komiky a velmi ja-
drného humoru, jak to v tomto žánru má být.
Režie: Zdeněk Dušek. Hrají: Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová/Ga-
briela Štefanová, Michal Bumbálek/Roman Slovák, Pavel Liška, Ro-
man Slovák/Leoš Noha, Andrea Marečková/Ivana Hloužková.
středa 1. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 3.

IMAGInE TOI! (PŘEDSTAvTE SI ...)
Divadelní delikatesy: julien Cottereau (francie)

Humor i něha, akce i hravost … a hlavně nekonečná fantazie … 
Julien Cottereau - francouzský herec, klaun, mim, břichomluvec, 
specialista na zvukové efekty vyluzované ústy. Jeho talentovaná 
osobnost byla oceněna i několika mezinárodními cenami. 
Nejprve slyšíme ťukání kapek, pak nějaké kroky, které se blíží, 
a show začíná! Objeví se taková nečekaná postava - směs Bustera 
Keatona, Pierota a dospělého Pinokia. Jemný a naivní, v příliš krát-
kých kalhotách a legračním klobouku najednou začne zametat je-
viště, když si náhle uvědomí, že je pozorován.
Bez použití kulis a bez rekvizit Julien vytváří celé světy, využívaje 
pouze své vlastní zvukové efekty a pantomimické nadání. Neoká-
zalý a něžný svět plný slušnosti a emocí. Díky tomuto obrovskému 
talentu se umělcem stává také publikum. Představení pro každého 
a každý prostor. Představení se zabývá nejcennějším darem, který 
lidstvo dostalo: svobodou, radostí a ohromením z toho být dítě-
tem. Objevte ten zázrak znovu!
Partner představení: GRUND a.s.
středa 8. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 420, 390, 360 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 2.  

uffO PuTykA
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka

UFFO PUTYKA - La Putyka obohacená o další vstupy i mimo prostor 
jeviště, „šitá na míru“ prostorům Uffa a připomínající už více než 
čtyřletou spolupráci trutnovského Uffa a Cirku La Putyka.
Kombinace akrobacie, tance, loutek a sportovních výkonů v ori-
ginálním pojetí nového cirkusu, jenž nahlíží na atmosféru české 
putyky skelným pohledem střízlivého půllitru. Hospodská fanta-
zie a změněná realita, na chvíli přestávají platit fyzikální zákony 
a hosté jsou svědky nečekaných akrobatických, hudebních i pohy-
bových jevů.
Co se honí v hlavách hospodských štamgastů, předvádějí mistři 
ČR v akrobatických skocích na trampolíně, profesionální taneční-
ci nebo mistr bojového umění wu-shu. Originální pojetí inscenace 
vychází z českých reálií hospodského života.
Koncepce a režie: Rostislav Novák ml., SKUTR a kolektiv. Obsaze-
ní: Jiří Kohout, Jan Maxián/Pavel Skála, Vojtěch Dyk/Andrej Rády, 
Jakub Prachař/Jan Balcar, Petr Horníček/Michal Boltnar, Jiří Weiss-
mann, Lenka Vágnerová/Zuzana Havrlantová, Pavel Mašek/Ale-
xandr Volný, Petr Dejl/Daniel Komarov, Tereza Toběrná, Zbyněk 
Šporc/Vojtěch Fülep, Rostislav Novák ml., Anna Schmidtmajerová 
a Vojtěch Fülep/Michael Vodenka. Hudba: Jan Maxián, Jakub Pra-
chař, Vojtěch Dyk a Petr Kaláb.
Partner představení: GRUND a.s.
úterý 14. 4. ** UFFO ** 20:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 400, 370, 340 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 2.

RACEk
Činoherní divadlo B: Dejvické divadlo, Praha

Racek - první z tzv. velké čtyřky Čechovových divadelních her (kro-
mě Racka do ní patří Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad) měla pre-
miéru v roce 1896 v Alexandrinském divadle v Petrohradě a zcela 
propadla. Věhlas jí přinesla až inscenace Moskevského umělecké-
ho divadla v roce 1898 v režii K. S. Stanislavského a V. I. Němirovi-
če-Dančenka.
Režie: Michal Vajdička. Hrají: Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, Vero-
nika Kubařová, Ivan Trojan, Miroslav Krobot, David Novotný, Len-
ka Krobotová, Václav Neužil, Zdeňka Žádníková, Pavel Šimčík.
pondělí 20. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 330, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 3.

PLnÝ kAPSy šuTRŮ
Divadlo a hudba: Divadlo na fidlovačce, Praha

Tragikomedie. Co udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se 
náhle dostanou do světa peněz a slávy? Hra o dvou mužích ze 
zapomenutého irského venkova, kam přijede velký filmový štáb 
z Hollywoodu, který k natáčení filmu využívá nejen místní lokace, 
ale jako kompars také místní obyvatele. Miroslav Vladyka a Radek 
Holub ve strhujícím hereckém koncertu - 2 herci ztvárňující 15 rolí! 
Své role herci střídají přímo na jevišti během vteřiny. Jejich herecký 
um ještě zvýrazňuje naprosto minimalisticky pojatá scéna a kos-
týmy. Herci tak musejí vystačit jen s tím, co mají - sako, kalhoty 
a herecký talent.
Inscenace je na jedné straně výbornou konverzační komedií s leh-
kými dialogy, na druhé straně je však také ostrou satirou, která 
vychází ze střetu dvou odlišných světů. Vyvolává bouřlivý smích, 
divák se může smát postavám, ale příběh zůstává hořký. Irská dra-
matika je v tomto naprosto zvláštní. Můžete se při hře pobavit 
a uvolnit, ale vzápětí vás drapne výčitka svědomí - čemu se vlast-
ně směji? Vždyť příběh dvou obyčejných lidí, kteří se stávají malý-
mi hvězdami, je vlastně naprosto smutný. Může takový být. Když 
máte „plný kapsy šutrů“, tak vás to přeci pořádně táhne ke dnu ... 
Ale rovněž máte čím hodit ...
Režie: Jana Kališová. Hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka.
čtvrtek 23. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč 
** předprodej vstupenek od 16. 3.

kOuZELnÁ fLéTnA
Divadlo a hudba: Divadlo Radost, Brno

Inscenace chce oslovit nejširší okruh svých diváků - „od šesti 
do sta let“ - a měla by patřit k oněm několika úspěšně uváděným 
rodinným představením. Libreto je oproti původnímu dílu, pře-
kombinovanému mnoha nejrůznějšími motivy, poněkud zjedno-
dušeno. Je akcentován jeho pohádkový ráz a samozřejmě jsou 
zachovány komické prvky, jejichž nositelem je především ptáčník 
Papageno.
Geniální hudba W. A. Mozarta je dílem posledního období jeho 
života - dnů nouze a nemoci. Přesto je to hudba plná jasu, živo-
todárná a optimistická, jejíž pěvecké ztvárnění je pro múzicky 
dobře vybavený soubor Divadla Radost velkou výzvou.
Hudební aranžmá a režie: Vlastimil Peška. Hrají: Zdeněk Ševčík, 
Petr Šmiřák, Martina Králíková, Aneta Bendová, Leona Ondráč-
ková, Eva Jurůjová, Eva Lesáková, Pavel Jan Reidl, Sandra Riedlo-
vá, Radim Sasínek, Vilém Čapek, Martin Cenek, Barbora Dobiša-
rová, Helena Pešková, Jan Bradáč, Milan Potůček, Tomáš Slezák, 
Dalibor Dufek. Klavírista a dirigent - Igor Rusinko, housle - Jan 
Bradáč, violoncello - Vratislav Lukáš, flétna - Kateřina Höferová, 
cimbál - Matěj Štrunc.
středa 29. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč 
** předprodej vstupenek od 23. 3.
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POD jIŽnÍM kŘÍŽEM

RADkO CHADIMA cestoval ze Santiaga de Chile přes Ohňovou 
zemi do Buenos Aires: Chilské zasněžené sopky Villarica a Osorno, 
argentinský NP Los Glacieros s nejrozsáhlejším pevninským ledov-
cem - Southern Patagonia Ice Field, splaz Perito Moreno, masiv 
Fitz Roy a Cerro Torre, chilský NP Torres del Paine, přes Magellanův 
průliv do nejjižněji položeného města světa Ushuaia, projížďka 
po Beagle kanálu (tuleni, lvouni), výstup na Cerro Guanaco, po-
loostrov Valdés a Punta Tombo (kolonie tučňáků Magellanových), 
přes Mar del Plata do argentinské metropole (Evita Perón, Casa 
Rosada, La Boca - tango).
pondělí 13. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 3.

RODInné uffOkOuSky
POHÁDky
nori Sawa  
Představení pro děti od 5 let. Autorská inscenace japonského lout-
káře a herce žijícího v Čechách. Jak to vypadá v žaludku vlka, po-
tom co sežral Karkulku s babičkou? Co se stane, když tři prasátka 
potkají vlka, který ovládá harakiri? A znáte smutný příběh malé 
mořské víly? Pohádky patří mezi Noriho nejhranější představení 
a získaly ceny na českých i zahraničních festivalech. Představení se 
skládá z několika krátkých samostatných pohádek. Některé příbě-
hy jsou inspirované tradičními pohádkami jako Červená Karkulka, 
jiné vyprávějí legendy z japonské mytologie a občas si Nori vymýšlí 
pohádky úplně nové.
neděle 12. 4. ** UFFO ** 14:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 3.

kARkuLkA ČERvEnÁ
TEArTR RAjDO
Představení pro děti od 3 let. Poučný příběh o tom, jak nesejít 
z cesty. Je třeba se malinko bát a hlavně zbytečně nikomu nic ne-
prozrazovat. Ve světě číhá nejen na holčičky plno nástrah a je tře-
ba se umět bránit. Lehce rakvičkově zpracovaná pohádka na zcela 
známé téma. Loutky maňáskové, masky realistické, tance kreativ-
ní, hity chytlavé a autorské písničky Jakuba a Jitky Doubravových. 
Představení se snaží dovést diváky k interaktivitě nejen herectvím, 
ale také s pomocí převleků, maňásků, masek a zejména pohybo-
vého divadla (jehož výrazové prostředky jsou úzce propojeny s au-
torsky vytvořenou hudbou).
Režie, hrají: Jitka a Jakub Doubravovi.
neděle 19. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 3.

ČARODĚjnICE
Pořadatel: UFFO - SCT a SVČ Trutnov

Poslední dubnový večer patří oslavě všech čarodějnic. Stejně jako 
v minulých letech je akce určena především dětem. Sraz účastníků 
je ve 20:00 hodin na Krakonošově náměstí. Lampionový průvod 
se vydá ve 20:15 hodin na Nivy. Tam si děti budou moci vyzkoušet 
v čarodějnických brlozích několik soutěží, her a úkolů. Program 
bude zahájen po příchodu lampionového průvodu cca ve 20:45 
hodin. Těšit se můžete rovněž na velkou vatru a malý čarodějnický 
ohňostroj. Zajištěno je občerstvení s možností opéct si špekáčky. 
K poslechu i tanci zahraje DJ Josef Rumler. Předpokládaný konec 
programu ve 23:00 hodin.
Partner akce: Mladá fronta a. s.
čtvrtek 30. 4. ** lampionový průvod - sraz na Krakonošově ná-
městí ve 20:00 hodin, odchod průvodu ve 20:15 hodin ** program 
od 20:45 hodin Na Nivách ** bez vstupného 

jARnÍ kOnCERT kRAkOnOšky
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,  

UFFO - SCT a město Trutnov

Tradiční jarní koncert pro všechny své příznivce připravila Měst-
ská dechová hudba Krakonoška. Kromě tohoto souboru vystoupí 
také Krakonoška Band. Hosté programu: Eva Ducháčová - zpěv, Jiří 
Škvára - zpěv, Benjaming’s Clan. Zpívají: Jana Kopecká, Vladimír 
Faistavr, Helena Kábrtová, Hana Voláková, Jana Adamová, Karel 
Šraml. Pořadem provází: Hana Voláková. Dirigují: Karel Peterka 
a Josef Vlk. Program připravil: Josef Vlk.
pátek 10. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 9. 3.

PETRA fROESE - SOPRÁn
„Romantická noc“ - pěvecký recitál 

klavírní doprovod Martin fila

Petra Froese studovala zpěv v Drážďanech a doposud vystupovala 
hlavně v zahraničí na významných festivalech s předními světový-
mi orchestry. V tomto roce vyšla nahrávka první opery Antonína 
Dvořáka Alfréd, kde zpívala hlavní roli Alviny. Je to vůbec první 
uvedení i nahrávka této opery. Vedle zpěvu se Petra Froese zajímá 
i o překladatelskou činnost - například pro SOP přebásnila Wagne-
rovu operu Tannhäuser ze staroněmčiny.
V programu zazní skladby F. Liszta, R. Wagnera, Z. Fibicha, R. Schu-
manna, F. Chopina a dalších. 
středa 15. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstup-
né 110 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 3. 

MAGDALénA PEšEvA: DRuHÁ šAnCE

Magdaléna Peševa vystudovala střední grafickou VŠVH, dále je 
úspěšnou absolventkou magisterského studia na AVU v Praze, 
obory malba a nová média. Absolvovala stáž na École Des Beaux 
Artes ve Francii. Věnuje se především monumentální malbě, kres-
bě v interiéru a exteriéru, malbě závěsných obrazů a ilustraci, 
dále pak malbě konceptuální. V jejích pracích se můžeme setkat 
s velmi konkrétní kulturně politickou tematickou koláží, jasně 
naformulovanými symboly, uvedenými do překvapivých kontex-
tů. Se svými tématy pracuje s razancí a poučeností o kulturně po-
litických kontextech různých světových (exotických) oblastí. For-
málně jsou její práce inspirované street artem, neformálně pak 
současnou anglosaskou a hispánskou hudbou, feminismem, post-
moderními myšlenkovými směry a gender tematikou. Vyhrála 
roční umělecké stipendium v Yogyakartě v Indonésii. V roce 2012 
byla také pozvána na multimediální festival v Manile a v Baguio 
City na Filipínách.
Na vernisáži, která se koná v úterý 7. 4. od 18:00 hodin, vystoupí 
jTnB (ježíš táhne na Berlín) a ba:zel (electroacoustic nightmare 
pop). 
„JTNB je hudebním uskupením, v němž se prolínají hudební žán-
ry, tak jako se prolínají světy okolo nás. Mužský a ženský, dobrý 
a zlý, tento a onen svět, kterým oběma dlužíme smrt. Většina z nás 
žije někde mezi těmito světy a většina z nás se smrti úspěšně bojí. 
Jenže vyhnout se jí znamená okrást obě strany,“ tvrdí Ondřej Ska-
la. JTNB již koncertoval v Mexiku, Indonésii, na Filipínách i různě 
po Evropě, což vzhledem k povaze českého kulturního prostředí 
není zcela běžné. Ve svých začátcích se JTNB stylově pohyboval 
na pomezí žánrů, jako je break core, idm a ambient. V současné 
podobě je přesnější stylové zařazení už nemožné. Přibyla sólová 
basová kytara, power pop, při živých vystoupeních pak beat box 
s baskytarou, metalizující elektrická kytara a vokální exhibicionis-
mus. Na desce Don’t Die Drunk najdeme i melodramatické skladby 
nebo remix divotvorných Die Antwoord.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
8. 4. - 5. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
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duben 2015

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEj vSTuPEnEk
8:00 - 19:30 (po - so) Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so) Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00  pokladna kina Vesmír 
 (ve dnech promítání)

PRODEj vSTuPEnEk v POkLADnĚ kInA 18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena 
vždy půl hodiny před zahájením promítání.

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také: 

* na internetové adrese www.uffo.cz 

* na plakátech 

* v magazínu  (www.trutnovinky.cz)

* na rozhlasových vlnách

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

1. středa
2. čtvrtek
19:00 hodin 

PADESÁT ODSTÍnŮ šEDI
Americký erotický film. Filmové zpracování příběhu, jenž se stal celo-
světovou literární senzací. Příběh Anastasie a Greye, dvou naprosto 
odlišných lidí, kteří nakonec podlehnou jeden druhému.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 124 minut ** vstupné 120 Kč

2. čtvrtek
16:30 hodin

CESTA vEn                                                  ART	film	-	pro	náročnější	diváky
České drama. Celovečerní snímek režiséra a scenáristy Petra Václava, 
který ovládl 22. ročník udílení filmových cen Český lev. Film obdržel 
sošku v sedmi kategoriích. Uvádíme v repríze.
Do 12 let nevhodné ** 103 minut ** vstupné 40 Kč

3. pátek
4. sobota
16:30 hodin

kOnEČnĚ DOMA (2D)
Americká animovaná komedie. Planeta Země je ovládnuta mimo-
zemšťany, kteří hledají nový domov. Všichni lidé se museli odstěho-
vat, jen Tipy se dokázala zachránit.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** vstupné 125 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

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

LOvCI A OBĚTI
Český akční thriller. Film je inspirován skutečnými příběhy a životní-
mi situacemi, ve kterých se může ocitnout každý z nás.
Do 12 let nevhodné ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

 5. neděle
16:30 hodin

kOnEČnĚ DOMA (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** vstupné 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč

6. pondělí vELIkOnOČnÍ POnDĚLÍ 
kino vesmír nepromítá

7. úterý
8. středa
19:00 hodin

MĚSTO 44
Polské válečné drama. Píše se rok 1944. V Němci okupované Varšavě 
vnímají mladí Poláci své zapojení do podzemního hnutí jako svou 
vlasteneckou povinnost, ale také jako dobrodružství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 Kč

8. středa
10:00 hodin

O MARyšCE
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** vstupné 30 Kč

9. čtvrtek
19:00 hodin

LÁSkA jE DOkOnALÝ ZLOČIn
francouzsko-švýcarské komediální drama. Marc, profesor na univer-
zitě, má pověst proutníka. Barbara je jednou ze studentek, které jeho 
kouzlu podlehly. Po společně strávené noci dívka záhadně zmizí.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 90 Kč

10. pátek
11. sobota
16:30 hodin

ZvOnILkA A TvOR nETvOR (2D)
Americký animovaný dobrodružný film. Víla se spřátelí s velkou a ta-
jemnou bytostí - Netvorem. Zvonilka si ale není jistá, jestli z jeho 
strany nehrozí nějaké nebezpečí.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 76 minut ** vstupné 90 Kč

10. pátek
11. sobota
12. neděle
19:00 hodin

RyCHLE A ZBĚSILE 7
Americký akční film. Hrdinové nesmrtelné série již prožili neuvěřitel-
né věci, teď však naráží na nepřítele, vedle něhož jsou všichni dosa-
vadní soupeři jak banda z mateřské školky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 137 minut ** vstupné 120 Kč

12. neděle
16:30 hodin 

ZvOnILkA A TvOR nETvOR (3D)
Americký animovaný dobrodružný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 76 minut ** vstupné 130 Kč

13. pondělí
19:00 hodin

POD jIŽnÍM kŘÍŽEM
Radko Chadima - cestopisný pořad. Cesta ze Santiaga de Chile přes 
Ohňovou zemi do Buenos Aires.
Vstupné 80 Kč

14. úterý
15. středa
16:30 hodin

PÍSEŇ MOŘE
Irská animovaná pohádka. Na osamělém majáku žije otec s dcerou 
a synem. Ve chvíli, kdy se ukáže, že dcerka je poslední z tuleních víl, 
se život celé rodiny obrátí vzhůru nohama.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 93 minut ** vstupné 80 Kč

14. úterý
15. středa
19:00 hodin

kOBRy A uŽOvky
České drama. Hlavní hrdina je ztracen ve svém vlastním životě. Ve 40 
letech si uvědomuje, že má poslední šanci něco se sebou udělat.
Mládeži nepřístupno ** 111 minut ** vstupné 80 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin 

DAnIELŮv SvĚT                                         ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Český dokumentární film. Daniel je student a spisovatel. Daniel je 
pedofil, je zamilovaný a vlastní orientaci netají, a to ani před rodiči 
milovaného chlapce.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 90 Kč

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

ČAROvnÝ LES
Americká muzikálová pohádka. Vtipný muzikál je moderním zpraco-
váním oblíbených pohádek bratří Grimmů.
Mládeži přístupno ** titulky ** 125 minut ** vstupné 100 Kč

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

nOČnÍ BĚŽEC
Americké kriminální drama. Liam Neeson v roli bývalého elitního ná-
jemného zabijáka, který dnes holduje alkoholu. Ve chvíli, kdy se ma-
fie rozhodne zlikvidovat jeho syna, stojí před vážným rozhodnutím.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 100 Kč

20. pondělí
19:00 hodin 
21. úterý
16:30 hodin
       

BIRDMAn
Americká černá komedie. Příběh herce, který se proslavil ztvárněním 
superhrdiny Birdmana. Teď se snaží prosadit v jedné z her na Broad-
wayi.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

21. úterý
22. středa
19:00 hodin

vZkŘÍšEnÍ DéMOnA
Americký horor. Skupina vědců se snaží posunout poznání až na hra-
nici božství a získat možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 110 Kč

22. středa
10:00 hodin

SPLnĚnÁ PŘÁnÍ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** vstupné 30 Kč

23. čtvrtek
19:00 hodin

DRuHÝ BÁjEČnÝ HOTEL MARIGOLD
Americké komediální drama. První díl dal dohromady legendární 
britské herce. Zakladatel indického „domova důchodců“ Sonny má 
nyní další sen.
Mládeži přístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 110 Kč

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

OvEČkA SHAun vE fILMu
Britsko-francouzský animovaný rodinný film. Shaun se rozhodne vy-
hlásit volný den a užít si trochu legrace. Nakonec je ale den mnohem 
akčnější, než by všichni chtěli ...
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

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

CESTA nADĚjE
Australské historické drama. Australský farmář má zvláštní talent 
pro hledání vody pod zemí. Svůj instinkt bude muset využít v život-
ním dobrodružství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

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

kRÁLOvA ZAHRADnICE
Britské romantické komediální drama. Příběh z doby vlády Ludví-
ka XIV. o zahradnici, která dostane životní šanci vytvořit zahradu 
ve Versailles.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 110 Kč

28. úterý
29. středa
19:00 hodin

TEORIE všEHO
Životopisné drama. Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh 
S. Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nej-
chytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 minut ** vstupné 110 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin

DIPLOMACIE                                               ART	film	-	pro	náročnější	diváky
francouzsko-německé drama. Krátce před úsvitem se německý vo-
jenský místodržitel Paříže chystá vykonat příkaz A. Hitlera, a to vyho-
dit do povětří pýchu všech Francouzů - jejich hlavní město.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 84 minut ** vstupné 90 Kč

  


