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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVěTnu 2015
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

úterý 5. 5. POvÍDÁlcI
Akce pro maminky a malé čtenáře 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 6. 5. JEPTIškY 
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 6. 5. 6. TRuTnOvSkÁ GAlERIJnÍ nOc
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova ** 17:00 - 22:00 hodin

čtvrtek 7. 5. A DO TŘETIcE všEhO ... 
Představení pro MŠ a 1. st. ZŠ: Divadlo Drak 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

sobota 9. 5. EDmOnD WEllS, DuRmAn DOll, En STERD
Edmond Wells (garage-crossover), Durman Doll 
(posthardcore-progressive), En Sterd (progressive-
post rock)
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 19:30 hodin ** vstupné 60 Kč

neděle 10. 5. mšE S AuTORSkÝm DOPROvODEm  
TOmÁšE kORBElA
Zazní mešní kompozice trutnovského skladatele 
T. Korbela a část kantáty Jauchzet Gott in allen 
Landen J. S. Bacha. Účinkují: K. Killarová - soprán, 
Chorea Corcontica, Musica Antiqua Trutnov.  
Pořadatel: ŘKF - arciděkanství Trutnov 
Kostel Narození Panny Marie ** 18:30 hodin

pondělí 11. 5. DOPOlEDnE S nEJmEnšÍmI
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 11. 5. kRÁlOvA ŘEČ 
Činoherní divadlo B: Divadlo pod Palmovkou, Praha 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 12. 5. SETkÁnÍ SE SPISOvATElEm 
vlASTImIlEm vOnDRuškOu
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Měst-
ská knihovna Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

úterý 12. 5. kOncERT DEchOvÉhO ORchESTRu Zuš TRuTnOv
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Národní dům ** 18:00 hodin

středa 13. 5. ABSOlvEnTSkÝ kOncERT 
ŽÁkŮ huDEBnÍhO OBORu Zuš 
Účinkují žáci ze tříd J. Ocetníkové (klavír), Z. Záliše 
(bicí) a J. Rejdáka (trubka)
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní sál ZUŠ (Krakonošovo nám. 73) **  
17:30 hodin

čtvrtek 14. 5. POhnuTÝ ROk 1945 v TRuTnOvĚ
Přednáší Mgr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 14. 5. PAvEl šPORcl - GIPSY FIRE 
SE SkuPInOu GIPSY WAY EnSEmBlE 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!

pátek 15. 5. PROmEnÁDnÍ kOncERT kRAkOnOškY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

sobota 16. 5. STRAšIDlÁcI 
Akce pro děti (a nejen pro ně)
Pořadatel: UFFO - SCT
start v Městském parku od 13:00 do 15:00 hodin 

pondělí 18. 5. JOB InTERvIEWS
Činoherní divadlo A: Jihočeské divadlo České 
Budějovice
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 20. 5. ABSOlvEnTSkÝ kOncERT 
ŽÁkŮ huDEBnÍhO OBORu Zuš 
Účinkují žáci pěvecké třídy M. Horáčka
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní sál ZUŠ (Krakonošovo nám. 73) **  
17:30 hodin

čtvrtek 21. 5. kluB DRÁČEk
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 - 17:30 hodin

čtvrtek 21. 5. mAuGlÍ
Představení tanečního oboru na motivy Knihy 
džunglí
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč, děti 30 Kč

čtvrtek 21. 5. AnTOnÍn JuST vZPOmÍnÁ nA 30. A 40. lÉTA
Beseda s Antonínem Justem
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 22. 5. vÁclAv kOuBEk
Koncert (folkrock) v rámci turné „Je mi šedesát...a už 
do kvetu“ v horním patře našeho stánku.   
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 90 Kč

sobota 23. 5. OTvÍRÁnÍ lETnÍ SEZÓnY
Zábavné odpoledne pro celé rodiny
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie 
Trutnov 
u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin 

úterý 26. 5. nAklADATElSTvÍ BOR SE PŘEDSTAvuJE …
Knihy s regionální tematikou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 27. 5. ABSOlvEnTSkÝ kOncERT
ŽÁkŮ huDEBnÍhO OBORu Zuš 
Účinkují žáci ze tříd M. Dewata a J. Vídeňského 
(klavír, keyboard)
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní sál ZUŠ (Krakonošovo nám. 73) **  
17:00 hodin 

čtvrtek 28. 5. POvÁlEČnÉ vYSÍDlEnÍ  
nĚmEckÉhO OBYvATElSTvA Z TRuTnOvSkA
Přednáší Mgr. Jakub Janovec
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
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pátek 29. 5. nOc kOSTElŮ v TRuTnOvĚ
Mše svatá, koncert Krkonošského Collegia Musica, 
O Jonášovi a velrybě (dětský muzikál), Biblické tance, 
prohlídka kostela s průvodcem, společná modlitba. 
Doprovodný program: výstup na věž kostela (za 
příznivého počasí), výstavy, prezentace „Ze života 
farnosti“, občerstvení.
Více informací: www.nockostelu.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství 
Trutnov I
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 - 22:30 hodin

pátek 29. 5.
sobota 30. 5.

2. nAROZEnInY kABInETu
29. 5. - Nat Osborn Band (funky/mix/americká kapela, 
která je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších 
v New Yorku), Ondřej Folx (loop alternative noise 
folk) ... a další.
30. 5. - Tvůrčí happening pod dohledem domácí 
výtvarné skupiny G:UMA, workshopy, Bleší trh. Vstup 
v maskách a dary vítány!
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet

	 VÝSTAVY
do 5. 5. mAGDAlÉnA PEšEvA: DRuhÁ šAncE

Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 6. 5. mARTIn SkAlIckÝ - mIchAl šmERAl: 
ROZZÁŘEnÉ nOcI, TEmnÉ DnY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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 spo-
lupráci s Evou Drtinovou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 5. - 30. 6. PETR BEZDĚk: ZTRAcEnÁ A nAlEZEnÁ m(Í/Ě)STA
Pohledy na místa a zákoutí, která nejsou tak známá. 
Nebo jsou naopak notoricky známá a tím už často 
nevnímáme jejich poetiku. Fotografie byly vytvořeny 
v Brně, v Praze a v Trutnově.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

1. 5. - 30. 9. InTERAkTIvnÍ EXPOZIcE v TkAlcOvSkÉm muZEu 
v DOmĚ POD JASAnEm
Návštěvníci tkají na historických stavech, zpracují 
si len a vlnu, dozví se zajímavosti o životě tkalců 
v Krkonoších. 
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny **  
otevřeno: úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin

5. 5. - 17. 7. FOTOGRAFIE
Snímky členů Sekce fotografů regionu Náchod: 
V. Balcar, L. Hartman, O. Jenka, M. Málek, B. Michnik, 
O. Nermuť, R. Němeček, I. Pavlátová, J. Podvalský, 
K. Pfeiffer, P. Rejtar, Z. Šulc a L. Židová. Setkání s au-
tory se uskuteční 14. 5. od 17:00 hodin.
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

8. 5. - 13. 9. DRuhÁ SvĚTOvÁ vÁlkA A TRuTnOvSkO
Vernisáž 7. 5. mimořádně od 17:30 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

13. 5. - 16. 6. PETRA GuPTA vAlEnTOvÁ: OD ATElIÉRu PŘES 
kuchYŇ, OD BOmBAJE PŘES PRAhu …
Vernisáž 12. 5. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

27. 5. - 10. 6. mARIAn TWARDOWSkI: ŚWIDnIckÉ nÁlADY
Vernisáž 26. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: 
pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin 

	 KURZY
pátek 15. 5. 
pátek 12. 6.

WORkShOP AFRIckÉhO TAncE A hRY nA DJEmBE
Lektor: Akassa Ansumana Badjie
Pořadatel: Šárka Bergmanová a Kateřina Wágnerová 
Badjie
ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 18:00 - 19:30 hodin - ta-
nec, 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

čtvrtek 14. 5. QullInG
Zhotovíte si visačky, přání, náušnice, jmenovky. 
16:00 hodin ** cena 250 Kč, v ceně je materiál

pátek 15. 5. SÍŤOvÁnÍ
Lektorka: Jaroslava Raabensteinová. Zhotovíte si síťo-
vaný šátek nebo klasickou síťovku. 
15:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 23. 5. TOČEnÍ nA hRnČÍŘSkÉm kRuhu
Příprava a centrování hlíny, technika točení a procvi-
čování. Pokročilí přidají složitější tvarování, dekoro-
vání na kruhu a obtáčení. S sebou: pracovní oblečení 
a starý ručník.
10:00 hodin (4 hodiny) ** cena 450 Kč 

sobota 23. 5.
neděle 24. 5.

kRESlEnÍ PRAvOu mOZkOvOu hEmISFÉROu: 
PASTElkA
Pokračování kurzu Kresba tužkou. 
9:00 hodin

sobota 23. 5.
neděle 24. 5.

PlETEnÍ kOšŮ Z vRBOvÉhO PROuTÍ
Lektor je umělecký košíkář. 
23. 5. 9:00 - 17:00 hodin, 24. 5. 9:00 - 15:00 hodin ** 
cena 2000 Kč 

	 PŘIPRAVUJE	SE
pondělí 8. 6. PÍSnĚ SlunnÉ ITÁlIE

Dvořákův festival. Valérie Zawadská - umělecký před-
nes, Jan Riedlbauch - flétna, Miloslav Klaus - kytara.
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 5.

středa 10. 6. EvA hOluBOvÁ A BOhumIl klEPl
Pořad „Zůstane to mezi námi“
Pořadatel: DETO production s.r.o.
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné od 270 Kč ** 
předprodej vstupenek: TIC na Krakonošově náměstí

čtvrtek 18. 6. muSIcA AnTIQuA TRuTnOv
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 5.

úterý 24. 11. PARTIČkA
Improvizační divadelní představení - Ondřej Sokol, 
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela.
Pořadatel: DETO production s.r.o.
kino Vesmír ** 20:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: www.ticketstream.cz

úterý 1. 12. ČEchOmOR - kOOPERATIvA TOuR 2015
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
350 Kč, v den koncertu 390 Kč ** předprodej 
vstupenek od 1. 4.
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Další informace na www.mktrutnov.cz

POvÍDÁlcI
úterý 5. 5. ** 9:30 hodin ** oddělení pro děti

Na posledním setkání klubíku „Povídálci“ si zopakujeme, co jsme 
celý rok dělali, o čem jsme si povídali. Křemílek s Vochomůrkou se 
s dětmi před prázdninami rozloučí, popřejí jim krásné, teplé léto 
a v září se budou těšit na shledanou. Pro maminky a malé čtenáře 
budou připraveny knižní novinky.

kluB DRÁČEk
čtvrtek 21. 5. ** 16:00 - 17:30 hodin ** oddělení pro děti

Společně podnikneme cestu kolem světa. Naše putování začne 
v Evropě, povede dál přes Asii, Austrálii a Oceánii, Ameriku a Af-
riku až do polárních oblastí Arktidy a Antarktidy. Společně si zo-
pakujeme vše, co jsme si v klubu Dráček celý rok povídali, a ani 
na naší poslední objevitelské cestě nebudou chybět nové zážitky. 
Součástí setkání bude již tradičně oblíbená výtvarná dílnička. Těší-
me se na všechny malé cestovatele od 6 let.

nAklADATElSTvÍ BOR SE PŘEDSTAvuJE …
úterý 26. 5. ** 17:00 hodin ** studovna

Nakladatelství Bor je regionální nakladatelství severovýchodních 
Čech, zahrnujících přibližně dnešní kraje Liberecký, Královéhra-
decký a Pardubický, které vzniklo v roce 2000. Jeho majitelkou je 
Dr. Eva Koudelková, která uvažovala o zřízení vlastního naklada-
telství mnoho let. Proto je třeba knížky, které začala psát a vydávat 
od druhé poloviny 90. let, považovat za knihy předznamenávající 
zaměření nakladatelství, i když vycházely jinde.
Dr. Eva Koudelková nám představí některé své knihy s regionální te-
matikou a na závěr i připravovanou novelu Zdislava Wegnera „Šlápo-
ty“, která se odehrává v Trutnově a která se umístila na druhém místě 
v literární soutěži nakladatelství Knižní klub. Je to krásné vyprávění, 
trochu v duchu poetiky Oty Pavla, a zajímavý je i její námět.

DOPOlEDnE S nEJmEnšÍmI v POBOČcE hSm
pondělí 11. 5. ** 9:00 - 11:00 hodin

Zveme všechny maminky se svými dětičkami na dopoledne v po-
bočce knihovny v HSM, kde na ně budou čekat pěkné knížky, 
a stráví tak příjemný čas se stejně starými kamarády. 

OhlÉDnuTÍ ZA nOcÍ S AnDERSEnEm v POBOČcE hSm

V noci z 27. na 28. 3. proběhla v pobočce knihovny v HSM další 
společná Noc s Andersenem. Sešlo se 12 dětí ve věku 7 - 11 let, kte-
ré pilně chodí do knihovny, a mohly se proto zúčastnit nocování. 
Jelikož byl tento rok věnován spisovateli Janu Drdovi, přišly děti 
v přestrojení za vodníka nebo vodní víly v duchu jeho pohádkových 
postaviček. Na začátku večera proto proběhla soutěž o nejhezčí 
masku a poté už následoval program složený z her, soutěží a kví-
zů. Děti uléhaly ke spánku až hluboko po půlnoci, některé si ještě 
dlouho četly při baterce. Věříme, že tato noc byla kouzelná, tajem-
ná, inspirující k četbě a pro malé nocležníky nezapomenutelná.

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

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 Králo-
vé nad Labem, připomíná život námořníka Františka Šmídta (1893 
- 1942), královédvorského rodáka, který v roce 1914 narukoval 
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 půso-
bení v námořnictvu se dochovalo velké množství unikátních foto-
grafií a pohlednic, které dokumentují náročnou službu námořníků 
za první světové války. Na výstavě je připomenuto také Šmídtovo 
působení na pancéřovém vlaku č. 6 Praha na jižním Slovensku v le-
tech 1919 - 1920. Výstava potrvá do 7. 6. 

DRuhÁ SvĚTOvÁ vÁlkA A TRuTnOvSkO

Výstava, uspořádaná k 70. výročí ukončení druhé světové války, při-
pomene, jak se tento největší vojenský konflikt v dějinách lidstva, 
který probíhal v letech 1939 - 1945, odrazil v životě obyvatel Trut-
novska. K vidění budou například dokumenty a fotografie připomí-
nající všední život v regionu, plný hladu, strachu i vraždění lidí, kte-
ří aktivně vystupovali proti nacismu. Připomenuty budou také často 
tragické osudy německých vojáků z Trutnovska, bojujících na váleč-
ných frontách, i příslušníků čs. zahraničního odboje. K vidění bude 
dobová výzbroj a výstroj bojujících armád, a to jak Rudé armády, 
tak i německé a americké armády. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 
7. 5. mimořádně od 17:30 hodin. Výstava potrvá do 13. 9.

SETkÁnÍ SE SPISOvATElEm  
vlASTImIlEm vOnDRuškOu

Máte rádi české historické romány? Pak jste srdečně zváni na be-
sedu se spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., kterou 
pro Vás ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově připra-
vila Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Vlasti-
mil Vondruška napsal více než 40 historických románů pro dospě-
lé a několik knih pro mládež, kterých se dosud prodalo více než 
900 tisíc výtisků. Mezi nejúspěšnější se řadí čtyřdílná Přemyslovská 
epopej. Podle oficiálních statistik půjčovanosti knih, publikovaných 
Národní knihovnou v Praze, byl v letech 2011, 2012 i 2013 u nás 
V. Vondruška nejčtenějším domácím i zahraničním autorem. Setká-
ní se spisovatelem proběhne v úterý 12. 5. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma. 

POhnuTÝ ROk 1945 v TRuTnOvĚ

Historik Mgr. Ondřej Vašata se ve své přednášce bude věnovat situ-
aci v Trutnově v roce 1945. Připomene život ve městě v posledních 
měsících druhé světové války i jeho osvobození Rudou armádou 
9. května 1945. Pozornost bude věnována také nepříliš přehledné 
bezpečnostní situaci v Trutnově a celém regionu v létě 1945, a to 
na základě dosud prakticky neznámých dokumentů majora čs. ar-
mády Josefa Hejla (1892 - 1967), který se tehdy podílel na vojen-
ském obsazování Trutnovska. Přednáška proběhne ve čtvrtek 14. 5. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

AnTOnÍn JuST vZPOmÍnÁ nA 30. A 40. lÉTA

U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války připravilo muze-
um besedu s trutnovským kronikářem Antonínem Justem (*1921), 
který zavzpomíná na události svého dětství a mládí. Antonín Just, 
rodák z Červeného Kostelce, studoval na gymnáziu v Hradci Krá-

muZEum PODkRkOnOšÍ v TRuTnOvĚmĚSTSkÁ knIhOvnA TRuTnOv
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GAlERIE mĚSTA TRuTnOvA

ZÁklADnÍ umĚlEckÁ škOlA TRuTnOv

lové, kde maturoval v roce 1941. Poté krátce pracoval v Olomouci 
v továrně na cukrovinky Zora a v letech 1942 - 1943 byl totálně 
nasazen na práci v továrně na letadla ve Vídeňském Novém Měs-
tě (Wiener Neustadt), kde utrpěl při leteckém náletu těžké zra-
nění hlavy. Poté se do konce války policejně nepřihlášen skrýval. 
V květnu 1945 se zapojil do protinacistického povstání, při kterém 
málem přišel o život. Když šel střídat svého kamaráda hlídkující-
ho na barikádě, nalezl jej zastřeleného. A. Just zavzpomíná také 
na svou manželku Antonii, kterou poznal právě za války v Čer-
veném Kostelci, či na svou básnickou sbírku Přicházím, vydanou 
v roce 1945. Ukázky z této Justovy literární prvotiny přednese 
na besedě Mgr. Milena Janečková. Beseda se koná ve čtvrtek 
21. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

POvÁlEČnÉ vYSÍDlEnÍ nĚmEckÉhO 
OBYvATElSTvA Z TRuTnOvSkA

Podobně jako jiné pohraniční regiony, tak i Trutnovsko bylo 
v prvních poválečných letech zaměstnáno realizací projektu tzv. 
„očisty pohraničí“. Během let 1945 - 1946 opustilo Trutnovsko 
ve vlakových transportech více než 30 000 Němců. Jejich odsu-
nem došlo k nevratné změně kulturního a sídelního charakte-
ru celé oblasti. V chystané přednášce představí mladý historik 
Mgr. Jakub Janovec nepřehlednou poválečnou situaci, pokusí 
se rozklíčovat hlavní aktéry tehdejších událostí a popíše průběh 
vysídlovací akce. Přednáška se koná ve čtvrtek 28. 5. od 17:00 
hodin. Vstup zdarma.

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

Do 6. 5. mohou návštěvníci zhlédnout výstavu dvou mladých 
sochařů, absolventů ateliéru figurativního sochařství Fakulty vý-
tvarného umění VUT v Brně. Od dob školení těchto umělců pod 
vedením Michala Gabriela už uplynulo více než 10 let a mezitím 
oba vyzráli v nepřehlédnutelné osobnosti českého sochařství. 
Tito dva autoři spolu nevystavují poprvé a je to zajisté proto, 
že oba spojuje ironická nadsázka v rovině tématu i zpochybnění 
klasického média, experimentování a hledání nových výrazových 
poloh běžně užívaných materiálů. Vratká rovina, na níž se je-
jich práce pohybují, balancujíce přitom mezi vážností, poetikou 
a sarkastickým nadhledem, propojuje rozdílná tvůrčí východiska 
v jeden kompaktní celek. 
Oba vystudovali figurativní sochařství, a museli se tak vypořá-
dat s anatomií a se zobrazivým vyjádřením jako takovým. Pře-
sto, nebo možná právě proto, takzvaně reálná figura zaujímá 
v jejich tvorbě především podobu výchozího bodu, námětu, 
který je přetvářen, deformován a parodován. Výstava byla na-
zvána Rozzářené noci, temné dny. Za tímto poetickým para-
doxem, jak už tomu často v tvorbě Skalického a Šmerala bývá, 
se skrývá také poezie všedního dne. Po temných dnech těžké 
práce na zakázku pracují za rozzářených světel ve svém ateliéru 
na své volné tvorbě. Vznikají tak artefakty, které jsou trochu 
pop-artové a trochu přitom parodií pop-artu, trochu klasické 
a přitom inovují běžné sochařské postupy, především však jsou 
odvážné, vtipné a svěží. Promlouvají provokativním výtvarným 
jazykem, jako by nám chtěly říct: neberte to všechno tak moc 
vážně, a zároveň naléhavě cítíme, že nám sdělují něco velmi 
důležitého a závažného. 

6. TRuTnOvSkÁ GAlERIJnÍ nOc

Právě v poslední den výstavy Rozzářené noci, temné dny (6. 5.) se 
od 17:00 do 22:00 hodin rozzáří pomyslně a občas i skutečně také 
Galerie města Trutnova, která bude místem konání již 6. trutnov-
ské galerijní noci. Jejím vyvrcholením totiž bude jedinečná světel-
ná a akustická show. Spojení vizuálního umělce Miroslava Kaška, 
který slibuje se svojí velkolepou světelnou projekcí nespoutanou 
explozi radosti a kreativity, a hudebního projektu Gem Reflection 
v sestavě: martin Brandejs (synth, music) a Ondřej Benkovič (el. 
kytara) by mělo být nezapomenutelným zážitkem.
Hned na úvod však předvedou žáci Literárně-dramatického oboru 
ZUŠ v Trutnově pod vedením Aleny Rodrové „Takový blues ...“, před-
stavení vycházející z básní václava hrabě. Hudebně je doprovodí 
skladby Vladimíra Mišíka v podání skvělé trutnovské formace ve slo-
žení michal koudelka, karel Čapek, Jan Růžička. Tato hudební sesta-
va vystoupí v průběhu večera ještě jednou se svojí volnou tvorbou. 
Záři noci bude věnována i přednáška spojená s promítáním snímků 
hvězdných těles a noční oblohy fotografa a malíře Františka Tůmy. 
Možnost naposledy zhlédnout výstavu bude obohacena o nefor-
mální komentovanou prohlídku výstavy, na níž předběžně přislíbili 
účast také autoři Martin Skalický a Michal Šmeral. Pro děti i hravé 
dospělé bude připravena výtvarná dílna, pro všechny občerstvení. 
Pro podrobnější informace sledujte galerijní web a facebook. 

Od 7. 5. bude galerie z technických důvodů pro veřejnost uzavřena 
- bude probíhat kompletní výměna podlahové krytiny v podkroví 
a další menší úpravy výstavních prostor. Veřejnosti se otevře opět 
v červnu při zahájení reprezentativní výstavy krajinomalby 19. a 1. 
poloviny 20. století.

JAZZ WORlD PhOTO

Do 29. 5. je ve výstavních prostorách Městského úřadu Trutnov k vi-
dění ojedinělá přehlídka 30 porotou nejlépe hodnocených snímků 
2. ročníku mezinárodní fotografické soutěže. V tyto dny již zná 
tato soutěž, pořádaná v souvislosti s kultovním festivalem jazzu 
a world music Jazzinec, své vítěze, a tak mohou návštěvníci mimo 
jiné porovnat svůj vkus s hlasem mezinárodní odborné poroty. 

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

Základní umělecká škola Trutnov Vás zve na

mšI S AuTORSkÝm DOPROvODEm  
TOmÁšE kORBElA

Hudební doprovod k liturgické slavnosti zajišťují mimo jiné i žáci 
a učitelé ZUŠ Trutnov. Autorem hudby je absolvent a nyní učitel 
a korepetitor ZUŠ Tomáš Korbel.
neděle 10. 5. ** Kostel Narození Panny Marie ** 18:30 hodin

vÝZvA Zuš TRuTnOv

Základní umělecká škola Trutnov a Muzeum Podkrkonoší v Trutno-
vě pořádají v říjnu a listopadu 2015 výstavu o historii školy u příle-
žitosti 70. výročí jejího založení.
Žádáme pamětníky o zapůjčení artefaktů (scénáře, ručně psané 
partitury, programy koncertů, fotografie, vysvědčení atp.) týkají-
cích se naší školy.
Předměty k zapůjčení můžete zaslat do konce května na adresu: 
ZUŠ, Krakonošovo nám. 73, 541 01 Trutnov, nebo přinést do kan-
celáře školy.

Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ
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cIRk-uFF
5. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Projekt se uskutečňuje za podpory města Trutnova 

a Ministerstva kultury ČR

Fanoušci nového cirkusu se od 2. do 7. 6. mají na co těšit! Letos 
si budou moci vychutnat lahůdky ze severu. Po velmi vydařené 
spolupráci se soubory ze skandinávských zemí z minulých let se 
UFFO rozhodlo pro letošní festival vytvořit speciální severskou edi-
ci. Do Trutnova se tak sjedou nejvýznamnější cirkusové soubory ze 
Švédska, Finska, Dánska a Norska.   
5. ročník však neopomene ani český nový cirkus. Uvidíme ta nejlep-
ší vystoupení, která za poslední rok vznikla. Perličkou bude před-
stavení Loser(s) z produkce české akrobatické dvojice DaeMen. 

Vstupenky v prodeji od 22. 4. na tato představení:

lOSER(S) 
Účinkující: DaeMen (ČR)
út 2. a st 3. 6. ** šapitó ** 19:00 hodin ** vstupné 200 Kč 

mImO PROvOZ
Účinkující: Peripetie o.p.s. (ČR, Francie, Švýcarsko)
pá 5. 6. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 200 Kč 

ThE lAnD OF ThE hAPPY 
Účinkující: Sirkus Aikamoinen (Finsko)
so 6. 6. ** UFFO ** 13:00 hodin ** vstupné 300 Kč 
ne 7. 6. ** UFFO ** 13:00 hodin ** vstupné 300 Kč 

WATER On mARS 
Účinkující: žongléři ze Švédska a USA
so 6. 6. ** UFFO ** 19:30 hodin ** vstupné 300 Kč  
ne 7. 6. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 300 Kč 

PluTO cRAZY
Účinkující: Cirk Xanti (Norsko)
so 6. 6. ** šapitó ** 21:00 hodin ** vstupné 240 Kč
ne 7. 6. ** šapitó ** 19:30 hodin ** vstupné 240 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Prodej vstupenek zajišťuje Inforecepce UFFO a Turistické informač-
ní centrum. Děti do 10 let mají 50% slevu ze vstupného na všechna 
představení. Vstupenky si můžete zakoupit také on-line, v případě 
tohoto způsobu nákupu však není možné uplatnit slevu.

OTvÍRÁnÍ lETnÍ SEZÓnY
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov

Zábavné odpoledne pro celé rodiny. V rámci programu bude zahá-
jena letní sezóna, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. Jana 
Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který slouží 
zároveň jako rozhledna. K příjemné atmosféře přispěje i kapela 
Tendr, vystoupí děti z tanečního kroužku Rodeo II ze SVČ Trutnov 
a taneční skupina Star West. Připraveno je i několik her a soutěží 
pro děti. O občerstvení a „vojenskou parádu“ se postará Klub vo-
jenské historie Trutnov.
sobota 23. 5. ** u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

PETRA GuPTA vAlEnTOvÁ: OD ATElIÉRu  
PŘES kuchYŇ, OD BOmBAJE PŘES PRAhu …

Petra Gupta Valentová je absolventkou AVU v Praze. Během stu-
dia prošla několika ateliéry, od školy restaurování sochařských 
děl, figurálního sochařství až po Intermediální ateliér profesora 
Milana Knížáka, kde diplomovala. Po úspěšném ukončení studií 
na AVU pokračovala na Hunter College CUNY v New Yorku, kde 
studovala do roku 2005.
Petra je intermediální umělkyně volně se pohybující v rozdílných 
kulturních prostředích. Domovem jí jsou Čechy, kde se narodi-
la, Amerika, kde dnes tvoří, a Indie, odkud pochází její manžel. 
Ve své práci používá různá média, kresbu, malbu, instalaci a práci 
s neonem.
V posledních třech letech se v indickém Rádžasthánu věnuje 
tradičnímu dřevotisku na plátno a hedvábí. Na výstavě v Galerii 
UFFO budou k vidění její nejnovější práce. 
V rámci dernisáže chystáme přednášku, která odkryje způsoby 
Petřiny práce a starodávné textilní techniky z daleké Indie. Její 
práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie v Praze, v sou-
kromých sbírkách v USA, Kolumbii, Finsku, Čechách a Indii. V roce 
2007 vydala knihu Hledání Sáma/Cookbook.
Úvodní slovo na vernisáži pronese Andrea Hoffman Nečasová, 
která vystudovala výtvarnou výchovu a francouzštinu na MU 
v Brně.
Vernisáž se koná v úterý 12. 5. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
13. 5. - 16. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

STRAšIDlÁcI
20. ročník oblíbené akce pro děti (a nejen pro ně)

Putování přírodou za téměř vyhynulými netradičními a neobvyk-
lými strašidly. Strašidlácká kronika bude bohatší o další nezapo-
menutelné zážitky. Zapíšeme do ní totiž jubilejní 20. ročník. Po-
kud jste se nenechali odradit občasnými vrtochy počasí a můžete 
se pochlubit stoprocentní účastí, v průběhu uplynulých dvou de-
kád jste viděli více než 200 unikátních tvorů. 
Pokud jste přesvědčeni, že místní lesy máte dokonale zmapované 
a nic vás již nepřekvapí, pak nejspíš věříte i tomu, že podivný 
chrastivý zvuk způsobuje jen vrzání větví starých stromů. Může to 
ale také znamenat, že vaši přítomnost zaregistroval Kryptus je-
dovatý a vysílá poslední varovný signál. Tento gigantický pavouk 
působí značně lenivě, ale zaútočit umí ve zlomku sekundy.
Zejména pro děti představuje hrozbu Hamrdice klekánčí. Shrbe-
ná postava v černém hávu, veliký hrb, křivá hůl - prostě zákeřná 
a ošklivá baba.
Další bytost dostatečně charakterizuje samotný název. Mudrlinka 
otravná je opravdu neskutečně únavná. Snad nikdy není zticha. 
Mluví nepřetržitě a velmi často o tom, co nikoho absolutně ne-
zajímá. 
Více se dozvíte až při akci samotné. Chcete-li vidět všech 12 neob-
vyklých stvoření, udělejte si čas na originální výlet za Strašidláky.
UPOZORNĚNÍ: Trasa není vhodná pro kočárky!
sobota 16. 5. ** start v Městském parku od 13:00 do 15:00 hodin 
** startovné 50 Kč

Water On Mars (Foto: Einar Kling Odencrants)
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Benjaming‘s Clan

DIvADElnÍ PŘEDPlATnÉ v nOvÉ SEZÓnĚ

V době uzávěrky tohoto čísla Radničních listů byl návrh drama-
turgie nové divadelní sezóny připraven, avšak jednotlivá kon-
krétní představení se teprve sjednávala. Může tedy ještě dojít 
ke změně některého z titulů - proto: ZMĚNA PROGRAMU VY-
HRAZENA!
UFFO - SCT nabídne i v sezóně 2015-16 divadelní předplatné 
ve čtyřech skupinách: po 8 představeních ve skupinách Činoherní 
divadlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba, 6 představení 
bude tvořit skupinu Divadelní delikatesy.
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné před-
platitelské skupině, jakou měli v sezóně 2014-15, a to buď vypl-
něním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním při-
hlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu stačí 
uvést: jméno a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD 
B, DH nebo DD), čísla řady a sedadel, která měl abonent v sezóně 
2014-15, a požadovaný počet - kolik míst chce abonent rezer-
vovat pro sezónu 2015-16. možnost takto si rezervovat místa 
mají předplatitelé DO 15. kvĚTnA 2015. Na pozdější požadavky 
a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu 
rozdělíme postupně místa ve všech čtyřech abonentních skupi-
nách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa 
v hledišti, nemůžeme je však zaručit. 
Stávající předplatitelé, kteří si rezervovali místa předem, mohou 
po předložení stávajících abonentek uhradit a vyzvednout si no-
vou rezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO od 15. června 
do 17. července 2015.
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří 
nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakou-
pit abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 10. června 
do 30. srpna 2015.

SkuPInA ČInOhERnÍ DIvADlO A

vElkÁ mOŘSkÁ vÍlA
Pokračování Jedlíků čokolády - autor a režisér David Drábek 
Klicperovo divadlo Hradec Králové

JmÉnO RŮŽE
Středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru, dramatizace 
románu
Východočeské divadlo Pardubice

kDO SE BOJÍ vIRGInIE WOOlFOvÉ?
Slavné komorní drama
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko

BROuk v hlAvĚ
Komedie - klasická fraška 
Městské divadlo Brno

PADESÁTkA
Komedie Petra Kolečka v režii Vojty Kotka
A Studio Rubín a Daniel Strejc

vZPOmÍnkY ZŮSTAnOu
Milostný příběh i strhující rodinné drama
Divadlo Ungelt, Praha

ČERvEnÁ
Divadelní hra na motivy skutečné události, života a osudu umělce 
Marka Rothka 
Divadlo v Řeznické, Praha

TESTOSTEROn
Situační komedie polského autora
Divadlo Komedie, Praha

SkuPInA ČInOhERnÍ DIvADlO B

mARIE AnTOInETTA
Tragická fraška o císařovně 
Městské divadlo Kladno

lEnI
Drama - původní slovenská hra o režisérce Třetí říše 
Divadlo v Řeznické, Praha

BEZ BAB! aneb kuTlOch
Současná komedie německého dramatika
Klicperovo divadlo Hradec Králové

kAncl
Komedie - první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko

IDIOTI
Divadelní adaptace kultovního filmu
Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha

PETROlEJOvÉ lAmPY
Dramatizace románu - paralyzující thriller o chorobách veneric-
kých
Divadlo P. Bezruče, Ostrava

RŮŽOvÉ BRÝlE
Tragikomedie
Divadlo Ungelt, Praha

ŽEnA ZA PulTEm 2: PulT OSOBnOSTI
Vizionářská komedie
Divadlo Kalich, Praha

SkuPInA DIvADlO A huDBA

cYRAnO
Hudební adaptace historického příběhu 
Divadlo R. Brzobohatého, Praha

chAnSOn? šAnSOn!
Šansonový večer
Divadelní spolek Kašpar, Praha

ZlOČIn v POSÁZAvSkÉm PAcIFIku
Hudební retrokomedie
Divadlo Kalich a Městské divadlo Mladá Boleslav

TOuhA JmÉnEm EInODIS
Původní komorní muzikál s Martou Kubišovou a Anetou Lange-
rovou
Divadlo Ungelt, Praha

STABAT mATER
Opera v kombinaci s mimickým divadlem a akrobacií
Tichá Opera

POPElÁŘI
Funky muzikál „po našem“
Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha

kAŽDÝ ROk vE STEJnOu DOBu
Činoherní komedie o osudovém setkání dvou lidí
Divadlo Bez zábradlí, Praha

DRŽ mĚ PEvnĚ, mIluJ mĚ ZlEhkA
Divadelní adaptace nejnovějšího románu o tančírně
Městská divadla pražská - Divadlo ABC
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kRÁlOvA ŘEČ
Činoherní divadlo B: Divadlo pod Palmovkou, Praha

Tragikomedie. Hra napsaná podle tajných deníků královského lo-
gopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Hra začala vznikat 
v 80. letech minulého století na motivy vzpomínek svérázného 
„královského logopeda“ Lionela Logua. Na základě zákazu Alž-
běty (Královny matky) nesměly být během jejího života vydány 
Loguovy deníky dotýkající se jednoho z nejcitlivějších momentů 
moderních britských dějin, a proto mohla být hra dokončena až 
po roce 2002, kdy královna zemřela. V centru příběhu, který je 
založený na skutečných událostech, stojí britský král, jenž právě 
nastoupil na trůn, a jeho problémy s koktáním, které (stejně jako 
jeho nesmělost a psychická zranitelnost) zásadně ohrožují budouc-
nost království, jež se nachází na prahu světové války a naléhavě 
potřebuje silnou a kvalitní osobnost ve svém čele. 
Režie: Petr Kracik. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Petra Hor-
váthová/Simona Vrbická, Kateřina Macháčková, Miloš Kopečný, 
Karel Vlček, Ivan Jiřík, Saša Malinská, Rudolf Jelínek, René Přibil, 
Jiří Havel, Karel Hlušička, Václav Vostarek.
pondělí 11. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 315, 
285 Kč ** předprodej vstupenek od 30. 3.

JOB InTERvIEWS
Činoherní divadlo A: Jihočeské divadlo České Budějovice

Inscenaci BLACKOUT, která měla být posledním představením 
předplatného Činoherní divadlo A v sezóně 2014-15, nemůže již 
Jihočeské divadlo České Budějovice uvést. 
Z repertoáru tohoto divadla jsme tedy vybrali jako náhradu tra-
gikomedii JOB INTERVIEWS. Pro Jihočeské divadlo ji napsal a také 
sám zrežíroval Petr Zelenka, úspěšný filmový režisér a scenárista 
(Knoflíkáři, Samotáři, Rok ďábla, Karamazovi) i divadelní režisér 
a dramatik (Příběhy obyčejného šílenství, Očištění, Ohrožené dru-
hy, Dabing street).
Hlavní hrdinka Věra je majitelka castingové agentury. Obsazuje 
bezejmenné herce a herečky a zastupuje i pár těch skutečně slav-
ných. Několika lidem se klaní, ale většinou jimi pohrdá. Její cynis-
mus je pověstný, ale ona má své kouzlo. Zdá se, že ve svých padesá-
ti letech má před sebou závratnou kariéru. Místo toho sledujeme 
její velkolepý pád. Žena-workoholička, které se nejprve rozpadnou 
vztahy v rodině, aby následně přišla i o svoji práci. Sonda do hlu-
bin zábavního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky hlásá, že 
cynismus již není v módě. Přichází čas, kdy se každý ke každému 
bude chovat hezky. Kdo tomu uvěří, dopadne opravdu špatně.
V hlavní roli uvidíte Věru Hlaváčkovou, která je za tuto roli v užší 
nominaci na celostátní Cenu Thálie. Dále hrají: Jan Dvořák, Martin 
Hruška, Lenka Krčková, Pavel Oubram, Teresa Branna, Jan Hušek, 
Taťána Kupcová, Ondřej Veselý.
pondělí 18. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 345, 315, 
285 Kč ** předprodej vstupenek od 30. 3.

mARIAn TWARDOWSkI: ŚWIDnIckÉ nÁlADY

Výstava fotografií přibližuje vyhlášené pamětihodnosti i místa 
málo známá. Snímky dávají vyznít zajímavému prolínání dokumen-
tu a poezie, prolínání přírody a architektury. Svůj obdiv ke krásám 
rodného města, jeho historii i současnosti, spojuje Marian Twar-
dowski se zaujetím pro fotografii. Autorovy snímky jsou zastoupe-
ny také na webu Świdnica - Moje Miasto (http://www.mojemiasto.
swidnica.pl), v jehož redakci působí. 
Výstava se uskutečňuje v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica 
a Trutnov“. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.
Vernisáž se koná v úterý 26. 5. od 17:00 hodin.
27. 5. - 10. 6. ** Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: 
pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin ** bez vstupného

SkuPInA DIvADElnÍ DElIkATESY

AlADIn
Rodinné divadelní představení s obřími loutkami
Produkce: Divadlo bratří Formanů pro Théâtre du Jeu de Paume 
(Aix-en-Provence, Francie)
Koprodukce: Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

PEklO - DAnTOvSkÉ vARIAcE
Tragikomické podobenství
420People, Experimentální prostor NoD, Jedl o.s.

kRASAvIcE InTERkOnTInEnTÁlnÍ
Klaunské duo o přátelství
La Fabrika

SlZY OšlEhAnÝch muŽŮ
Osudový příběh B. Hanče a V. Vrbaty
Divadlo VOSTO5

lEO
Fyzické divadlo, kde - jak se zdá - neplatí fyzické zákony
Produkce: Aurora Berlín (Německo)

PIAnIST
Velkolepý nástroj klavír a vše okolo něho v novocirkusovém před-
stavení
Thomas Mockton (Nový Zéland), produkce: Circo Aereo

Další podrobné informace o divadelních představeních naleznete 
v bulletinu s nabídkou předplatného, který bude k dispozici v Info-
recepci UFFO v druhé polovině května, a na www.uffo.cz

JEPTIškY
Divadlo a hudba: východočeské divadlo Pardubice

Komedie plná svěží energie, písní, tance a humoru, která nabízí ne-
všední pohled na život za branami kláštera. Danu Gogginovi se po-
dařilo stvořit dílo na nezvyklém půdorysu, když na scénu přivádí pět 
jeptišek, které k tradičnímu obrazu klášterních řeholnic mají hodně 
daleko. Život v klášteře plyne pokojně, všechny jeptišky slouží po-
korně Bohu a pracují, ale po požití houbové polévky jejich řady 
markantně prořídnou. Zbylých 5 jeptišek se musí postarat o pohřeb 
svých sester. Shodou okolností jim ale nevyjdou peníze a na svůj 
„odchod“ čeká v kuchyňském mrazáku ještě pět těl, navíc hygienik 
je na cestě … Ani v této prekérní situaci však matka představená 
neztrácí elán a spolu se sestrami, které jen díky náhodě katastro-
fu přežily, uspořádají benefiční představení - každá předvede, co 
umí, co nezapomněla ze svého civilního života. Řeholnice, kterým 
nechybí velký smysl pro humor, nazkoušejí nebývale skvělou show, 
díky které pobaví nejen diváky, ale i samy sebe.
Režie: Lumír Olšovský. Hrají: Jindra Janoušková, Martina Sikorová, 
Petra Tenorová, Dagmar Novotná, Petra Janečková.
středa 6. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 30. 3.

Foto: Jiří Sejkora
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květen 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. pátek
2. sobota
16:30 hodin

ASTERIX: SÍDlIšTĚ BOhŮ (2D)
Francouzský animovaný film. Caesar je bezesporu vynikající stratég 
a vojevůdce. Teď však narazil na Asterixe, Obelixe a jednu malou gal-
skou vesnici.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

1. pátek
2. sobota
3. neděle
19:00 hodin

EX mAchInA
Britsko-americký sci-fi thriller. Caleb vyhrál ve firemní soutěži týden-
ní pobyt na horské chatě geniálního vědce Nathana. Má to ale jeden 
podstatný háček.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

3. neděle
16:30 hodin

ASTERIX: SÍDlIšTĚ BOhŮ (3D)
Francouzský animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 120 Kč

4. pondělí
5. úterý
19:00 hodin

POŘÁD JSEm TO JÁ
Americké drama. Když je Alici diagnostikována raná forma Alzheime-
rovy choroby, Alice společně s rodinou zjišťuje, že jejich vztahy projdou 
tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

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

JE PROSTĚ BÁJEČnÁ
Americká komedie. Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se snaží na-
šetřit, aby se mohla stát herečkou, ostatně jako každý v New Yorku.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

PESTROBARvEc PETRklÍČOvÝ                  ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Britské drama. Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů 
se svou milenkou Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním 
světě se oddávají sadomasochistickým hrátkám.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 80 Kč                     

8. pátek
9. sobota
16:30 hodin  

kOnEČnĚ DOmA (2D)
Americká animovaná komedie. Planeta Země je ovládnuta mimozem-
šťany, kteří hledají nový domov. Všichni lidé se museli odstěhovat, jen 
Tipy se dokázala zachránit.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut **  
vstupné 110 Kč, děti do 15 let 90 Kč

8. pátek
19:00 hodin
 

AvEnGERS: AGE OF ulTROn (3D)
Americký akční dobrodružný film. Pokus miliardáře Tonyho Starka oži-
vit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší 
hrdinové musejí čelit děsivému nebezpečí.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 150 minut **  
vstupné 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč

9. sobota
10. neděle
19:00 hodin

AvEnGERS: AGE OF ulTROn (2D)
Americký akční dobrodružný film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 150 minut **  
vstupné 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč

10. neděle
16:30 hodin

kOnEČnĚ DOmA (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut **  
vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč

11. pondělí
19:00 hodin
12. úterý
16:30 hodin

DEJTE mI POkOJ
Francouzská komedie. Michael touží po jediném - v naprostém tichu si 
vychutnat vzácnou gramodesku. Jenže v domě je neustálý rozruch ... 
Změní se nadějně započatý den v noční můru? Nebo se mu podaří získat 
pro sebe vytouženou hodinku klidu?
Mládeži přístupno ** titulky ** 79 minut ** vstupné 110 Kč

12. úterý
13. středa
19:00 hodin

S TvÁŘÍ AnDĚlA
Britsko-italsko-španělské drama. Režisér Thomas Lang dostane příleži-
tost natočit film podle knihy novinářky Simone. Ta se zabývá soudním 
procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 110 Kč

13. středa
10:00 hodin

ZA kAmARÁDY Z TElEvIZE 6
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. 
Mládeži přístupno ** 62 minut ** vstupné 30 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin

kluB RvÁČŮ                                                                            PROJEKT	100
Americko-německé drama. Filmová ikona konce devadesátých let o ab-
solutní ztrátě hodnot a anarchistických hlubinách v každém z nás.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 139 minut ** vstupné 80 Kč

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

mAlÝ PÁn
Česká loutková pohádka. Poklidný život Malého pána skončí ve chvíli, 
kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Co 
mu ale vlastně schází? Rozhodne se tomu přijít na kloub.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 110 Kč

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

nEuTEČEš
Americký horor. Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce se sympatic-
kým mladíkem na zadní sedačce auta ocitne svázaná v opuštěné továr-
ně. A mladík ji zpovzdálí opatrně pozoruje. 
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

18. pondělí
19:00 hodin
19. úterý
16:30 hodin

lADÍmE 2
Americká komedie. Druhý díl rozezpívané komedie začíná ve velmi pi-
kantním okamžiku. Ale vždycky může být ještě hůř, a tak to vypadá, že 
se tahle skupina brzy rozpadne ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 110 Kč

19. úterý
19:00 hodin

šÍlEnÝ mAX: ZBĚSIlÁ cESTA (2D)
Australský dobrodružný film. První díl Šíleného Maxe byl natočen již v roce 
1978. Dnes se George Miller vrací k tématu s novým představitelem hlavní-
ho hrdiny, který v apokalyptickém světě bude bojovat nejen o své přežití.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** vstupné 110 Kč

20. středa
19:00 hodin

šÍlEnÝ mAX: ZBĚSIlÁ cESTA (3D)
Australský dobrodružný film.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** vstupné 130 Kč

21. čtvrtek
19:00 hodin

TÁhnI DO PEkEl                                        ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Francouzský film. Fred se vrací po 15 letech z vězení ke své rodině. Jeho 
bratři však právě připravují loupež nákladu mědi, ale plán se jim vy-
mkne z rukou. Bude Fred riskovat svobodu a bratrům pomůže?
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 90 Kč

22. pátek
23. sobota
16:30 hodin

SEDmÝ SYn (2D)
Americké dobrodružné fantasy. Film, v němž proti mečům, odvaze 
a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda nestvůr.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 120 minut ** vstupné 80 Kč

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

ŽIvOT JE ŽIvOT
Česká komedie. Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár 
řeší v komedii milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především 
svoje vlastní.
Do 12 let nevhodné ** 95 minut ** vstupné 110 Kč

24. neděle
16:30 hodin

SEDmÝ SYn (3D)
Americké dobrodružné fantasy.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 120 minut ** vstupné 100 Kč

25. pondělí
26. úterý
19:00 hodin

DEn BlBEc
německá komedie. Till je usedlý muž s manželkou a malým synem. Léta je 
pokladníkem jedné banky, ale jeho život se rázem obrátí naruby, když se 
ocitne v roli rukojmího bankovního lupiče.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

27. středa
28. čtvrtek
19:00 hodin

vYBÍJEnÁ
Česká komedie. Film je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse 
a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí.
Mládeži přístupno ** 94 minut ** vstupné 80 Kč

29. pátek
16:30 hodin

PADDInGTOn
Britsko-francouzská rodinná komedie. Repríza filmu o malém medvíd-
kovi s červeným kloboučkem.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 98 minut ** vstupné 80 Kč

29. pátek
19:00 hodin

SAn AnDREAS (3D)
Americký katastrofický film. Snímek vyprávějící o zničujícím zemětře-
sení v Kalifornii. Napínavé události budeme sledovat z pohledu pilota 
vrtulníku, který letí zachránit svoji dceru.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 130 Kč

30. sobota
31. neděle
19:00 hodin

SAn AnDREAS (2D)
Americký katastrofický film.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 100 Kč

30. sobota
16:30 hodin      

TuČŇÁcI Z mADAGASkARu (2D)
Americká animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

31. neděle
16:30 hodin

POPElkA
Americký romantický rodinný film. Repríza známé pohádky. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut ** vstupné 80 Kč


