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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČErVnu 2015
2. - 7. 6. CIRK-UFF 

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

čtvrtek 4. 6. LIdové pověstI, jejICh místo v žIvotě našICh 
předKů a dnes
Přednáší Mgr. Alena Křivská
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 4. 6. veČeR pRo jana haase
Soubor H-kvintet společně se Swing Sextetem Ná-
chod zavzpomíná na Jana Haase (4. 6. 1940 - 3. 6. 
2011).
Pořadatel: H-kvintet Trutnov
Pod Hradem ** 19:00 hodin

neděle 7. 6. mIChaL hanUš - vaRhanY
Trutnovský varhanní festival 2015
Pořadatel: o. s. Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

pondělí 8. 6. písně sLUnné ItÁLIe
Pořad v rámci Dvořákova festivalu
Valérie Zawadská - umělecký přednes, Jan Riedlba-
uch - flétna, Miloslav Klaus - kytara
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, České dote-
ky hudby EM-ART, o.p.s.  
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

úterý 9. 6. jaChtInG - doBRodRUžství na mořI
Přednáška jachtařského instruktora Tomáše Kůdely  
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 10. 6. aBsoLventsKÝ KonCeRt žÁKů hUdeBního 
oBoRU ZUš 
Účinkují žáci ze tříd J. Ocetníkové (klavír) a T. Val-
tery (klarinet, saxofon)
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

středa 10. 6. eva hoLUBovÁ a BohUmIL KLepL
Pořad „Zůstane to mezi námi“
Více informací: www.detoproduction.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné od 270 Kč 
** předprodej vstupenek: TIC na Krakonošově 
náměstí

čtvrtek 11. 6. pRojeKCe hIstoRICKÝCh FotoGRaFIí:  
tRUtnov ve staRÝCh FotoGRaFIíCh - KRYBLICe
Historik Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače 
s historií a starými fotografiemi
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 11. 6. etnomaGIC KonCeRt
Účinkují žáci z pěvecké třídy Yanky Stránské
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin

pátek 12. 6. pRomenÁdní KonCeRt KRaKonošKY 
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

neděle 14. 6. anežKa johanKa mIšoŇovÁ - sopRÁn
maRtIn matYsKa - vaRhanY 
Trutnovský varhanní festival 2015
Pořadatel: o. s. Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

pondělí 15. 6. KnížKa - nejLepší KamaRÁd
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich 
děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 hodin

středa 17. 6. a
pátek 19. 6.

dnY otevřenÝCh dveří ZUš tRUtnov
Malá vystoupení a ukázky výuky uměleckých obo-
rů školy
Pořadatel: ZUŠ Trutnov

čtvrtek 18. 6. KLUB dRÁČeK
Akce pro čtenáře od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 - 17:30 hodin

čtvrtek 18. 6. mUsICa antIQUa tRUtnov
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

pátek 19. 6. tRUtnovsKÁ mUZejní noC 2015
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
16:30 - 22:00 hodin

neděle 21. 6. petR hostInsKÝ - vaRhanY
mILan řehÁK - vIoLa
Trutnovský varhanní festival 2015
Pořadatel: o. s. Regio musici
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin

pondělí 22. 6. KomoRní soUBoR CoLLeGIUm CameRaLe 
Koncert v parku. Zazní skladby: M. Haydna, H. Pur-
cella, J. Ch. Pepusche pod vedením Dagmar Vlč-
kové. 
Pořadatel: Collegium Camerale
Městský park, u jezírka za Lesnickou školou 
(v případě nepříznivého počasí Koncertní 
síň B. Martinů) ** 17:00 hodin ** vstupné 
dobrovolné

úterý 23. 6. příhodY KLUKa BomBaRĎÁKa
Koncert pro školy - na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 10:00 hodin 

úterý 23. 6. La BILanCetta
Trutnovský varhanní festival 2015
Pořadatel: o. s. Regio musici
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

středa 24. 6. maRta a RaspUtIn Band
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin 

čtvrtek 25. 6. ReKoRdY světa dInosaURů
Přednáší Mgr. Vladimír Socha
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 26. 6. KRaKonošKa
Koncert - Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin 

pátek 26. 6. paříž oČIma joseFa ČapKa
Poetický pořad s francouzskými šansony. 
Účinkují herci a hudebníci pražských divadel.
Pořadatel: Klub bratří Čapků v Trutnově
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin ** 
vstupné 50 Kč, pro členy KBČ vstup zdarma
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	 VÝSTAVY
do 7. 6. sLoUžIL jsem na BItevní LodI

Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Evou Drtinovou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 10. 6. maRIan tWaRdoWsKI:  
ŚWIdnICKé nÁLadY
Pořadatel: UFFO - SCT
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: 
pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin

do 16. 6. petRa GUpta vaLentovÁ: od ateLIéRU přes 
KUChYŇ, od BomBaje přes pRahU …
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 30. 6. petR BeZděK: ZtRaCenÁ a naLeZenÁ m(í/ě)sta
Pohledy na místa a zákoutí, která nejsou ve svých 
městech až tak známá. Nebo jsou naopak notoric-
ky známá a tím už často nevnímáme jejich poeti-
ku. Fotografie byly vytvořeny ve městech autorovi 
blízkých. A to v Brně, v Praze a v Trutnově.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 17. 7. FotoGRaFIe
Snímky členů Sekce fotografů regionu Náchod: 
V. Balcar, L. Hartman, O. Jenka, M. Málek, B. Mich-
nik, O. Nermuť, R. Němeček, I. Pavlátová, J. Podval-
ský, K. Pfeiffer, P. Rejtar, Z. Šulc a L. Židová. 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

do 13. 9. dRUhÁ světovÁ vÁLKa a tRUtnovsKo
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 9. InteRaKtIvní eXpoZICe v tKaLCovsKém 
mUZeU v domě pod jasanem
Návštěvníci tkají na historických stavech, zpracují 
si len a vlnu, dozví se mnoho zajímavého o životě 
tkalců v Krkonoších. 
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny **  
otevřeno: úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin

4. 6. - 28. 8. FRantIšeK tůma:  
astRoFotoGRaFIe
Vernisáž 3. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

18. 6. - 30. 9. soChY v tRUtnově:  
steFan mILKov
Vernisáž na Dolní promenádě 17. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
veřejná prostranství v centru města

20. 6. - 27. 9. sKaUtsKÁ LILIe: hIstoRIe a soUČasnost 
sKaUtsKého hnUtí na tRUtnovsKU
Vernisáž 19. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spo lupráci s organizací Junák - český skaut, z. s., 
Středisko Hraničář Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

24. 6. - 28. 7. aLeš veseLÝ
Vernisáž 23. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

25. 6. - 29. 8. KRajInomaLBa 19. a 1. poLovInY 20. stoLetí
Vernisáž 24. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

	 KURZY
pátek 12. 6. WoRKshop aFRICKého tanCe a hRY na djemBe

Lektor: Akassa Ansumana Badjie.
Pořadatel: Šárka Bergmanová a Kateřina Wágne-
rová 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

	 PŘIPRAVUJE	SE
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

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

dnY otevřenÝCh dveří 
Zveme vás na malá vystoupení a ukázky výuky uměleckých oborů 
školy.

hUdeBní oBoR - středa 17. 6.
hlavní budova ZUŠ, Krakonošovo nám. 73
hudební vystoupení dechového oddělení na chodbě: 14:00
výuka hry na housle: 14:00 - 16:30 (I. patro, č. 13); 14:15 - 17:00 
(II. patro, č. 19)
výuka hry na kytaru: 14:00 - 15:30 (přízemí, č. 4); 15:30 - 17:00 
(přízemí, č. 5)
výuka hry na klarinet a saxofon: 14:15 - 16:00 (II. patro, č. 21); 
16:15 - 17:00 (II. patro, č. 21) 
výuka hry na klavír: 15:15 - 16:00 (I. patro, č. 12)
hudební vystoupení dechového oddělení na chodbě: 16:00
zkouška Folklórního souboru: 14:00 - 15:30 (přízemí, č. 1)
vystoupení Folklórního souboru: 15:30 - 16:00 (na náměstí před 
školou)
vystoupení žáků klavírní třídy Lucie viesnerové: 16:15 - 16:35 
(přízemí, č. 1)
vystoupení žáků pěvecké třídy michala horáčka: 17:00 - 17:30 
(přízemí, č. 1)

budova ZUŠ B, Školní ulice 13
zkouška dechového orchestru: 15:15 - 16:45 (II. patro, č. 3)
výuka hry na bicí nástroje: 14:00 - 17:00 (I. patro, č. 20)

nehUdeBní oBoRY - pátek 19. 6.
taneČní oBoR 
budova ZUŠ A, Školní ulice 151 (přízemí)
ukázková hodina výuky současného a lidového tance: 14:00 - 14:45 
ukázková hodina výuky klasického tance: 15:00 - 15:45 
taneční průprava pro rodiče s dětmi do 5 let: 16:00 - 17:00 

LIteRÁRně dRamatICKÝ oBoR
budova ZUŠ A, Školní ulice 151 (I. patro)
ukázková hodina: 14:20 - 15:50 

vÝtvaRnÝ oBoR
budova ZUŠ B, Školní ulice 13 (I. patro)
náhledy do výuky ve třídách výtvarného oboru: 14:00 - 17:00 
prohlídka prostor školy: 14:00 - 17:00 
návštěva výstavy sršní architektura na „půdě“: 14:00 - 17:00 
pro děti je připraven tvůrčí program galerijní animace: 14:00 - 17:00 

poČítaČovÁ GRaFIKa
budova ZUŠ A, Školní ulice 151 (II. patro)
vyzkoušejte si základy grafické tvorby: 14:00 - 17:00 

ZÁKLadní UměLeCKÁ šKoLa tRUtnov
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Další informace na www.mktrutnov.cz

jaChtInG - doBRodRUžství na mořI
úterý 9. 6. ** 17:00 hodin ** studovna

Přednáška jachtařského instruktora Tomáše Kůdely. Rozbouřené 
moře, loď zmítající se na vlnách a s tím bohužel ruku v ruce moř-
ská nemoc. Těžko si právě tohle představíme, když se řekne jach-
ta. Evokuje v nás spíš luxusní dovolenou plnou sluníčka, opalování 
a koupání v moři, kdykoli se jenom posádce zachce. Jistě, i to lze 
s jachtou prožít, jenom ne pod velením kapitána Tomáše Kůdely. 
Ten si totiž loď pořídil z jiného důvodu, vedla jej touha po dob-
rodružství. 
Pokud nemáte odvahu rovnou zakusit jachting s trochou adrenali-
nu na vlastní kůži, ale zajímá vás, jak se na jachtě cestuje a vlastně 
i žije, jak se cítí lidé, když nemají pevnou půdu pod nohama, přijď-
te si prohlédnout fotky a videa z plaveb a poslechnout si kapitá-
novo vyprávění.

KnížKa - nejLepší KamaRÁd
pondělí 15. 6. ** 9:00 hodin ** pobočka hsm

Zveme opět maminky na mateřské dovolené, aby i se svými ra-
tolestmi zavítaly do pobočky knihovny v Horním Starém Městě. 
Budou tu na ně čekat pěkné knížky.

KLUB dRÁČeK
čtvrtek 18. 6. ** 16:00 - 17:30 hodin ** oddělení pro děti

Poslední setkání Klubu Dráček v tomto školním roce. Budeme si 
povídat o plánech na prázdniny a o tom, jak příjemně strávit vol-
ný čas s kamarády a knihami. Dětem doporučíme četbu na léto 
a také se mohou těšit na úryvek z prázdninového příběhu a malé 
překvapení.
Těšíme se na všechny čtenáře od 6 let.

pasovÁní na ČtenÁře

V průběhu května a června probíhá v oddělení pro děti akce pro 
prvňáčky - pasování na čtenáře. Děti stráví společně s paní uči-
telkou zábavné dopoledne v pohádkovém království s královnou 
Abecedkou a jejím šaškem. Letos se nám přihlásilo 7 prvních tříd 
ze ZŠ V Domcích, ZŠ Rudolfa Frimla a ZŠ Náchodská.
Tato akce bude probíhat i v příštím školním roce. Bližší informace 
sdělí pedagogům prvních tříd pracovnice oddělení pro děti v září.  

vaLIdaČní místo mojeId

Městská knihovna se stala validačním místem pro službu mojeID. 
Tato služba poskytuje uživatelům možnost centrálně spravovat 
svou internetovou identitu. Tito uživatelé se pak mohou přihla-
šovat na webových stránkách, které službu mojeID podporují, bez 
nutnosti registrace a nastavování uživatelského jména a hesla. Va-
lidaci vám zdarma zprostředkujeme v oddělení pro dospělé čtená-
ře v části naučné literatury v prvním poschodí od pondělí do pátku 
od 8:00 do 17:00 hodin. S sebou si přineste občanský průkaz a žá-
dost o validaci.

pasovÁní nejmenšíCh ČtenÁřů

V pondělí 11. května proběhlo v pobočce knihovny v Horním 
Starém Městě Pasování nejmenších čtenářů. Pracovnice knihov-
ny si pro své nejmenší a nejpilnější čtenáře z MŠ Horská (tř. Ky-
tičky) připravily zábavné dopoledne zakončené pasováním dětí 
na čtenáře knihovny. Každé dítko si odneslo na památku diplom 
a drobný dárek.

městsKÁ KnIhovna tRUtnov
Pořadatel: o. s. Regio Musici

Festival se koná za podpory města Trutnova

Festival bude věnován památce Doc. Václava Rabase, přední osob-
nosti české varhanní scény. Na varhany se představí výhradně jeho 
žáci z mladší generace českých umělců. Na závěr festivalu jsme při-
pravili hudební lahůdku: hudbu, která nebyla slyšena bezmála tři 
sta let. Přijďte, jste vítáni!

neděle 7. 6. ** 20:00 hodin ** Kostel Narození Panny Marie
mIChaL hanUš - vaRhanY
Hudební studia začal na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě V. Ra-
base. Od roku 2004 byl studentem AMU v Praze u prof. J. Hory 
a P. Černého. Na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2006 obdržel 
Čestné uznání. Spolupracuje s chlapeckým sborem Bonifantes.

neděle 14. 6. ** 20:00 hodin ** Kostel Narození Panny Marie
anežKa johanKa mIšoŇovÁ - sopRÁn
maRtIn matYsKa - vaRhanY 
Anežka Johanka Mišoňová je absolventkou trutnovského gymná-
zia. V ZUŠ Trutnov se věnovala hře na klavír a hoboj. Zpěv studova-
la u H. Matyášové v Hradci Králové. Je členkou pěveckého souboru 
Krkonošské Collegium Musicum, smíšeného komorního sboru Vox 
Nymburgensis a souboru staré hudby Consortio Melcelii. Působí 
jako varhanice v Mladých Bukách a v Hostinném. Věnuje se převáž-
ně duchovní hudbě barokních autorů.
Martin Matyska pochází z Trutnova. Působil jako regenschori v Ar-
ciděkanském kostele v Trutnově a v ZUŠ Trutnov. Při návštěvě Jana 
Pavla II. v Hradci Králové bylo provedeno jeho mešní ordinarium, 
které i sám dirigoval. Skladatelsky působil v artrockové kapele 
Ostaš. Specializuje se na gotickou hudbu a hru na různé dobové 
nástroje. Založil Trutnovský varhanní festival a Trutnovský advent. 
Natočil CD Krkonošské varhany, Ostaš a s dětmi v ZUŠ Trutnov tři 
CD se středověkou hudbou. Pedagogicky působí v ZUŠ Bonifantes 
v Pardubicích. Dvakrát získal diplom na mezinárodním festivalu 
varhanní hudby v Rokiškis v Litvě.

neděle 21. 6. ** 20:00 hodin ** Kostel Narození Panny Marie
mILan řehÁK - vIoLa
petR hostInsKÝ - vaRhanY
Milan Řehák, violista a pedagog. Hru na violu studoval na Kon-
zervatoři v Pardubicích ve třídě A. Ulricha, R. Váchy a L. Kyseláka 
a poté na AMU v Praze u L. Malého. Jako člen orchestrů Česká fil-
harmonie, Virtuosi di Praga, Komorní filharmonie Pardubice a Bo-
emia natočil kolem třiceti CD, několik nahrávek vytvořil pro bavor-
ské rádio a s kytaristou P. Saidlem se podílel na dalších třech CD. 
Petr Hostinský, varhaník, hudební skladatel, dirigent. V roce 1993 
byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice 
do třídy MgA. V. Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy 
doc. V. Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Pra-
ze, obor varhany, ve třídě prof. J. Hory. Zúčastnil se několika var-
hanních soutěží. V současnosti se věnuje sólové koncertní činnosti, 
působí jako umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru 
ReBelcanto, je členem populární hudební skupiny Sto zvířat a spo-
lupracuje s dalšími hudebními tělesy.

úterý 23. 6. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
La BILanCetta
Soubor zabývající se dobovou hudbou. V prvé řadě je to hudba ital-
ského raného baroka. Dalším okruhem jsou barokní skladby z hu-
debního archivu Arcidiecézního muzea v Kroměříži a skladby vzniklé 
v broumovském benediktinském klášteře. Hudební zájmy souboru 
však přesahují i do dalších oblastí, jako je hudba vrcholného a pozd-
ního středověku a renesance. Pro daná období užívá soubor kopií 
dobových nástrojů (housle, viola da gamba, theorba, barokní a rene-
sanční kytara, vihuela, varhanní pozitiv). V Trutnově zazní duchovní 
skladby 1. pol. 18. stol. absolventů různých klášterních škol, např. 
P. Esterházyho, F. A. Plánického, G. J. Michlera a F. X. Černého.

Za občanské sdružení Regio musici Martin Matyska

tRUtnovsKÝ vaRhanní FestIvaL 2015
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GaLeRIe města tRUtnova

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, 
připomíná, jak se tento největší vojenský konflikt v dějinách lid-
stva, který probíhal v letech 1939 - 1945, odrazil v životě obyvatel 
Trutnovska. K vidění jsou například dokumenty a fotografie při-
pomínající všední život v regionu, plný hladu, strachu i pronásle-
dování těch, kteří aktivně vystoupili proti nacismu. Připomenuty 
jsou také často tragické osudy německých vojáků z Trutnovska bo-
jujících na válečných frontách i příslušníků čs. zahraničního odbo-
je. K vidění je rovněž unikátní dobová výzbroj a výstroj bojujících 
armád. 
Výstava potrvá do 13. 9.

sKaUtsKÁ LILIe: hIstoRIe a soUČasnost 
sKaUtsKého hnUtí na tRUtnovsKU

Netradiční výstava pořádaná ve spolupráci s organizací Junák - čes-
ký skaut, z. s., Středisko Hraničář Trutnov, přiblíží historii skautské-
ho hnutí na Trutnovsku - jeho zahraniční kořeny, česká specifika, 
symboly a atributy, několikerá násilná přerušení a zákazy činnos-
ti, zejména v období protektorátu, poté po roce 1948 a znovu 
po okupaci v roce 1968. Věnovat se bude i znovuzrození tohoto 
hnutí po roce 1989. Zaměří se zejména na činnost a osudy skaut-
ského hnutí v našem regionu a zmíní osobnosti, které k němu 
neodmyslitelně patří. Výstavu bude provázet bohatý fotografický 
i trojrozměrný materiál. 
Vernisáž se koná v pátek 19. 6. v 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 27. 9.

LIdové pověstI, jejICh místo v žIvotě  
našICh předKů a dnes

Přednáška pracovnice Muzea Podkrkonoší, badatelky a sběratel-
ky lidových pověstí Mgr. Aleny Křivské seznámí posluchače s nej-
známějšími českými a moravskými lidovými pověstmi. Přednášející 
pohovoří o historických událostech, které zapříčinily vznik pověstí, 
i o pohádkových prvcích, které je obohacují. Zvláštní pozornost 
bude věnována pověstem, které se staly podkladem pro všeobecně 
známá literární, výtvarná či hudební umělecká díla. Připomenuty 
budou také lidové pověsti z Trutnovska i samotného města Trut-
nova. Přednášku doprovodí prezentace ilustrací nejvýznamnějších 
českých malířů a výstavka knih. 
Přednáška proběhne ve čtvrtek 4. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdar-
ma.

mUZeUm podKRKonoší v tRUtnově

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.

KRajInomaLBa 19. a 1. poLovInY 20. stoLetí

Po kratší uzavírce, v jejímž průběhu byla vyměněna podlahová 
krytina v podkroví galerie a tyto prostory nyní působí mnohem 
reprezentativněji, se znovu otevírají výstavní sály tentokrát s před-
stavením reprezentativního výběru klasických krajinářských ná-
mětů z 19. a 1. poloviny 20. století. Výstava je realizována díky 
zápůjčkám ze soukromých sbírek. Její nejobsáhlejší jádro tvoří díla 
autorů z okruhu tzv. Mařákovy školy, tedy studentů ateliéru Julia 
Eduarda Mařáka na pražské akademii, mezi něž patří mimo jiné 
v naší galerii již sólově uvedení Antonín Slavíček a František Ka-
ván, ale také přes dvě desítky dalších neopomenutelných krajiná-
řů. Naši návštěvníci se tedy mohou těšit na obsáhlý soubor kvalitní 
krajinářské tvorby, který představí autory nejen renomované, ale 
také několik kvalitních děl neprávem opomíjených malířů. K výsta-
vě bude vydán výpravný katalog.
Na vernisáži, která proběhne ve středu 24. 6. v 17:00 hodin, 
promluví jeden z našich nejpřednějších odborníků v dané oblas-
ti PhDr. Michael Zachař, ředitel Národního památkového ústavu 
v Praze. 
Výstava potrvá do 29. 8.

soChY v tRUtnově 
6. RoČníK: steFan mILKov

Již do šestého ročníku vstupuje letní akce Galerie města Trutnova, 
která si klade za cíl zprostředkovávat co nejširší veřejnosti bezpro-
střední kontakt s uměleckými díly. Do trutnovských ulic tentokrát 
přicházejí sochy jednoho z nejzásadnějších českých umělců Stefa-
na Milkova. Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, absolvent Vysoké 
školy umělecko-průmyslové je vynikajícím sochařem zaměřujícím 
se nejen na monumentální plastiku. K jeho nejvýraznějším pracím 
z poslední doby patří například realizace pomníku Nikoly Tesly 
v pražských Dejvicích. V Trutnově se představí skupinou děl Pieta, 
Opilý Anděl, což je práce dedikovaná umělcům, kteří předčasně 
sešli ze světa na přílišnou zálibu v alkoholu a drogách - jejich se-
znam je uveden na zádech, Astrální tělo, Corpus angelicus a Com-
pact Disc. 
Sochy budou rozmístěny na veřejných prostranstvích v centru na-
šeho města, přičemž nebude chybět ani tradiční instalace na Dol-
ní promenádě, kde také ve středu 17. 6. v 17:00 hodin proběhne 
slavnostní vernisáž. 
Expozice potrvá do 30. 9.

FRantIšeK tůma:  
astRoFotoGRaFIe

Již minulý měsíc se o Galerijní noci představil malíř a kameraman 
František Tůma také jako astrofotograf. Jeho tehdejší přednáška 
spojená s promítáním byla zároveň upoutávkou na výstavu tří de-
sítek snímků vesmírných těles, jež vznikají náročným technickým 
propojením Newtonova dalekohledu a speciálně upraveného fo-
toaparátu. Vernisáž bude obohacena nejen o stručný výklad ge-
neze vystavených děl, ale také o mimořádné vystoupení hudební 
formace ve složení Martin Brunner, Ondřej Konrád, Petr Červený 
a František Tůma. 
Zahájení proběhne ve výstavním prostoru Městského úřadu v Trut-
nově ve středu 3. 6. v 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 28. 8.

Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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pRojeKCe hIstoRICKÝCh FotoGRaFIí:  
tRUtnov ve staRÝCh FotoGRaFIíCh - KRYBLICe

Historik Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií a starý-
mi fotografiemi Kryblice (německy Krieblitz), které názorně uka-
zují, jak rozsáhlou proměnou prošla tato část města ve 20. století. 
Připomenuta bude např. již zaniklá Záleského cihelna či zrušený 
urnový háj. Uvidíte i dávno zmizelá dřevěná a zděná obydlí. Po-
zornost bude věnována dnešním ulicím Maxima Gorkého, Kryb-
lická, Mánesova, Svažitá, ale i ulici Na Lukách. Jde již o pátou část 
z cyklu věnovaného prezentaci historických fotografií Trutnova. 
Projekce proběhne ve čtvrtek 11. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdar-
ma.

tRUtnovsKÁ mUZejní noC 2015

Tradiční muzejní noc proběhne letos v pátek 19. 6. od 16:30 do 22:00 
hodin. Těšit se můžete na vystoupení mažoretek Nemesis Trutnov, 
vernisáž výstavy o historii skautského hnutí na Trutnovsku, koncert 
skupiny Marta a Rasputin Band, projekci filmu Břetislava Rychlíka 
„Skaut má holá kolena“, koncert známého písničkáře Miroslava 
Palečka. V rámci muzejní noci proběhne též burza knih se skaut-
skou tematikou, skautské hry a hrátky, ukázky skautských rukoděl-
ných dovedností. Na celou muzejní noc je vstup zdarma a v jejím 
rámci si lze prohlédnout rovněž všechny výstavy.

ReKoRdY světa dInosaURů

Věhlasný popularizátor paleontologie Mgr. Vladimír Socha z Hrad-
ce Králové seznámí posluchače s některými živočichy z dávné histo-
rie Země, kteří dosahovali přímo neuvěřitelných parametrů - ať už 
se jedná o celkové rozměry, velikost zubů nebo drápů či třeba roz-
pětí křídel a ekologické návyky. Vrátíme se do dávných časů, kdy 
létali ptakoještěři s rozpětím křídel srovnatelným s menším turis-
tickým letadlem, po pevninách kráčeli dinosauři s krkem dlouhým 
jako tovární komín a ještě dříve létaly vážky o velikosti jestřába. 
Život na naší planetě existuje již téměř 4 miliardy let a svoji pl-
nou rozmanitost makroskopických forem rozvinul až v posledních 
500 milionech let. Teprve v současnosti se paleontologové začínají 
v netušené šíři dozvídat, jakých úžasných podob organismy dosa-
hovaly. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 25. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdar-
ma.

aLeš veseLÝ

Aleš Veselý je významný umělec, který již dávno přesáhl hranice 
našeho regionu a pronikl do evropského a možná také světové-
ho kulturního povědomí. Patří mezi čelné představitele českého 
informelu a během svého bohatého a plodného tvůrčího živo-
ta neúnavně nacházel své kořeny v judaismu. Patří mezi uměl-
ce úporně hledající odpověď na otázku smyslu lidské existence. 
Ve svých vesmírných vizích horečně nachází stále nová tajemství, 
která volají po zodpovězení. Na pražské AVU předával několik 
let své zkušenosti mladým, začínajícím umělcům. Jsme nesmír-
ně rádi, že můžeme Aleši Veselému uspořádat výstavu v Galerii 
UFFO společně s venkovní instalací, a to vše u příležitosti jeho 
životního jubilea.
Vernisáž se koná v úterý 23. 6. od 18:00 hodin. Výstavu zahájí host 
Vladimír Železný a vystoupí klavíristka Božena Steinerová.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
24. 6. - 28. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: do 30. 6. pondělí - 
sobota 9:00 - 18:00 hodin, 1. - 28. 7. pondělí - pátek 9:30 - 17:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

petRa GUpta vaLentovÁ: od ateLIéRU přes 
KUChYŇ, od BomBaje přes pRahU …

Petra Gupta Valentová je absolventkou AVU v Praze. Během studia 
prošla několika ateliéry, od školy restaurování sochařských děl, fi-
gurálního 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 pohybují-
cí v rozdílných kulturních prostředích. Ve své práci používá různá 
média, kresbu, malbu, instalaci a práci s neonem.
V rámci dernisáže chystáme v úterý 16. 6. od 19:00 hodin před-
nášku, která odkryje způsoby Petřiny práce a starodávné textilní 
techniky z daleké Indie. 
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 16. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

mUsICa antIQUa tRUtnov

Komorní smyčcový soubor zve všechny příznivce na svůj tradiční 
koncert.
Sólisté: Kateřina Killarová - zpěv, Barbora Kulichová - flétna, Matěj 
Kraus - klarinet, Tomáš Taláb - klavír, Tomáš Korbel - klavír, Josef 
Krečmer - violoncello. Program nastudoval a řídí: Tomáš Korbel.
V programu zazní díla J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van 
Beethovena a dalších.
čtvrtek 18. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 5.

tRUtnovsKé hUdeBní Léto

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Při-
praveno je 20 koncertů od 24. června do 28. srpna. Hudebním 
vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy od 16:30 hodin. 
Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je zdarma. V červnu vystoupí 
maRta a RaspUtIn Band (24. 6.) a KRaKonošKa (26. 6.).

vÝRoČí UFFa

V září to bude 5 let od chvíle, kdy se slavnostně otevřelo společen-
ské centrum UFFO. A 5 sezon již naplno funguje! Oslava 5. výročí 
proběhne formou týdne pořadů a akcí na konci září. Předprodej 
vstupenek na některé z těchto akcí bude zahájen už 8. 6.

aLadIn
Divadlo bratří Formanů. Úžasné představení s obřími loutkami - 
určené nejen dětem, ale i dospělým.
pondělí 21. 9. ** 19:00 hodin ** vstupné - pro dospělé 340, 315, 
290 Kč, pro děti do 15 let 100 Kč

BIostoRY
Komedie Divadla MALÉhRY. Co je to BIO? Být In Okamžitě nebo 
Bohužel I Okraden?
čtvrtek 24. 9. ** 19:00 hodin ** vstupné 230 Kč

jaRosLav UhLíř s KapeLoU
Koncert pro dospělé i děti, koncert pro rodiny
pátek 25. 9. ** 19:00 hodin ** vstupné - pro dospělé 200 Kč, pro 
děti do 15 let 120 Kč ** pokud si kupujete 2 dětské a 2 dospělácké 
vstupenky, bude vám poskytnuta sleva - jedna ze dvou dětských 
vstupenek zdarma

na Cestě 2015
Koncert - Michal Horáček a hosté 
sobota 26. 9. ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč

vIvaLdIanno - město ZRCadeL
Nové, velkorysé a ambiciózní pokračování úspěšného projektu 
neděle 27. 9. ** 19:00 hodin ** vstupné 480 Kč 
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Benjaming‘s Clan

WateR on maRs
Účinkující: žongléři ze Švédska a USA
Olymp žonglérské techniky i vtipu, show se šesti rukama a tisícov-
kou chytů. Triky jsou fyzicky náročné jako break dance a stylizo-
vané jako japonský pop art. Trio přináší představení plné dyna-
mických vzdušných obrazců. V rytmu elektrického beatu se hází 
stovkou kroužků, dělají se přemety, zaplétají nohy, vylévá se voda, 
žongluje se s 21 balónky a kolem tří těl se metá s 15 kužely. 
sobota 6. 6. a neděle 7. 6. ** UFFO ** 6. 6. 19:30 hodin,  
7. 6. 18:00 hodin ** vstupné 300 Kč   

pLUto CRaZY
Účinkující: Cirkus Xanti (Norsko)
Představení je legrační, krásné a velkolepé! Otevřené, milé a přímé. 
Radostné, uvolněné šílenství a živá hudba vytvářejí úžasné hřiště 
pro cirkus a vaši představivost. Pamatujete si ten vzrušující pocit při 
riskování se svými fyzickými dovednostmi? Radostné chvíle dětství, 
strávené absolutní svobodou při hře? V představení spolupracuje 
Cirkus Xanti s finským uskupením Sirkus Aikamoinen. 
sobota 6. 6. a neděle 7. 6. ** šapitó ** 6. 6. 21:00 hodin,  
7. 6. 19:30 hodin ** vstupné 240 Kč 

BUm+
Účinkující: Cink Cink Cirk
Na začátku byla okurka. Okurka jako otázka. Čtyři cirkusoví artisté 
a otazník ve sklenici. Nakoukněte do světa za oponou, kde si nikdo 
nemůže být jistý, co na něj v příští chvíli čeká.
„Cinkáči“ se sešli v roce 2012 v centru pro nový cirkus - Cirqueonu. 
Všichni se věnují umění už od malička. Někdo kouzlí, někdo tančí 
nebo hraje na hudební nástroj. 
neděle 7. 6. ** šapitó ** 13:30 hodin ** vstupné 120 Kč

handICops
Účinkující: Squadra Sua
Hrdina se rodí z možnosti trpět. Našimi hrdiny jsou klauni, kteří došli 
na hranici svého přirozeného biotopu - obyčejného problému. Nelí-
tostnou skutečností jsou hnáni do samých mezí a za ně. Ale za hum-
ny začíná dobrodružství a ostré hrany kulatého světa. Smích se rodí 
z možnosti trpět. Tři pitomci na výletě mimo své komfortní zóny.
neděle 7. 6. ** šapitó ** 15:30 hodin ** vstupné 100 Kč

sLevY a ZvÝhodnění:
Děti do 10 let mají 50% slevu ze vstupného na všechna předsta-
vení. Pokud si koupíte najednou vstupenku na G-Point Hunters 
a páteční představení Cometa 45 615, budete mít ze vstupenky 
na páteční Cometa 45 615 slevu 100 Kč.
Představení - Loser(s) / Mimo provoz / The Land Of The Happy / Wa-
ter On Mars / Pluto Crazy: při nákupu vstupenky na dvě z těchto 
představení si můžete vybrat vstupenku zdarma na jakékoliv další 
třetí představení z programu festivalu Cirk-UFF.
Na akci 2+1 nelze kombinovat dětské a dospělé vstupné.
Prodej vstupenek zajišťuje Inforecepce UFFO a Turistické informač-
ní centrum. Vstupenky si můžete zakoupit také on-line, v případě 
tohoto způsobu nákupu však není možné uplatnit slevu.

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.
do 10. 6. ** Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno:  
pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin ** bez vstupného

CIRK-UFF
2. - 7. 6. 2015

5. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu

Pořadatel: UFFO - SCT
Generální partner: KARA Trutnov, a.s.

Projekt se uskutečňuje za podpory města Trutnova a Ministerstva 
kultury ČR. Projekt je podporován grantem z Islandu,  

Lichtenštejnska a Norska.
Partner projektu: Cirkus Xanti

Více informací o vystoupeních, která v rámci festivalu můžete 
zhlédnout zdarma venku, najdete na www.cirkuff.cz. Těšit se mů-
žete i na tradiční CIRK-UFF PÁRTY.
Ta nejzajímavější a pro účinkující také nejnáročnější představení se 
budou konat v šapitó u Uffa nebo přímo v Uffu:

LoseR(s)
Účinkující: DaeMen 
Vedle výher přináší život také prohry. Člověk se stává „lůzrem“, 
a to třeba i na poli lásky. Vpřed se ubírá cestou krkolomnou, trni-
tou a záblesky radosti dávají naději, že třeba někdy dospěje k cíli 
a zvítězí. Představení nabízí nejen spoustu atraktivní akrobacie 
a pohybu, ale show plnou emocí, citu a taky humoru. 
úterý 2. 6. a středa 3. 6. ** šapitó ** 19:00 hodin ** vstupné 200 Kč  

Cometa 45 615
Výsledek workshopu pod vedením Cirku La Putyka a Cirkusu Xan-
ti. Zpráva COMETA z roku 1999 konstatovala, že asi pět procent 
studovaných případů UFO není možné vysvětlit. Kolik tajemství 
nad námi létá? Přijměte pozvání na místa, kam se běžný smrtelník 
v roce 2015 nemůže podívat. Místa, kde zdánlivě neplatí fyzikální 
zákony, kde slovo není slovo a zvuk se mění v ticho. Pohyb tam 
může trvat nekonečně dlouho. Jaký je život někde „tam“? A je 
vůbec? Zapomeňte na to, že sedíte v divadle. Staňte se součástí 
jiného světa. Světa, který si společně vytvoříme. Cometa 45 615 je 
speciální projekt pro festival Cirk-UFF, v němž spojí síly umělci z ně-
kolika evropských zemí. 
čtvrtek 4. 6. a pátek 5. 6. ** UFFO ** 4. 6. 20:00 hodin,  
5. 6. 23:00 hodin ** vstupné 200 Kč

mImo pRovoZ
Účinkující: Vít Neznal a kol. (ČR, Francie, Švýcarsko)
Veřejné záchodky jsou svět sám pro sebe. Přemýšleli jste někdy, co 
se zde děje o polední pauze? Co když v té době praskají veřejné 
záchodky ve švech? Místo, kde se scházejí zaměstnanci z okolních 
kanceláří a obchodů. Výchozím tématem inscenace je smyslupl-
nější, morálnější a udržitelnější byznys. Námět vychází z nového 
socio-kulturního pojetí práce, která stojí na přednostech jednot-
livců a na lidštější a svobodnější firemní politice. Lze dělat práci, 
která nás baví? Jsou opravdu hranice práce a volného času?
pátek 5. 6. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 200 Kč 

G-poInt hUnteRs: matěj RUppeRt a Roman hoLÝ
Koncert na stání. 
pátek 5. 6. ** UFFO ** 21:30 hodin ** vstupné 200 Kč
  
the Land oF the happY
Účinkující: Sirkus Aikamoinen (Finsko)
Jemně zpracovaný cirkusový hudební kousek nesoucí se v duchu 
filmu Federica Felliniho - Klauni. Sirkus Aikamoinen jej vytvořil spo-
lečně s finským průkopníkem nového cirkusu, kterým je Maksim Ko-
maro. Intimně akustické vystoupení uchvátí a rozveselí malé i velké 
diváky. Tématem je samotný cirkus - vzpomínky, které uchovává, 
drobnosti, které jej dělají výjimečným, způsoby, kterými nás cirkus 
pojí se světem kolem nás. Cirkus (od tradičního po ten současný) je 
zde prezentován a zobrazován za doprovodu živé hudby.
sobota 6. 6. a neděle 7. 6. ** UFFO ** 13:00 hodin ** vstupné 300 Kč 
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dIvadeLní předpLatné v nové seZÓně

UFFO - SCT nabídne i v sezóně 2015-16 divadelní předplatné ve čty-
řech skupinách: po 8 představeních ve skupinách Činoherní diva-
dlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba, 6 představení bude 
tvořit skupinu Divadelní delikatesy.
stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné předplati-
telské skupině, jakou měli v sezóně 2014-15, do 15. května. Na poz-
dější požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel.  
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.
další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří ne-
využili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit 
abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 10. června 
do 30. srpna 2015.

sKUpIna ČInoheRní dIvadLo a

veLKÁ mořsKÁ víLa / Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pokračování Jedlíků čokolády - autor a režisér David Drábek 

testosteRon / Divadlo Komedie, Praha
Situační komedie polského autora

Kdo se Bojí vIRGInIe WooLFové? / MDP - Divadlo Rokoko
Slavné komorní drama

BRoUK v hLavě / Městské divadlo Brno
Komedie - klasická fraška 

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

vZpomínKY ZůstanoU / Divadlo Ungelt, Praha
Milostný příběh i strhující rodinné drama

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

vím, že víš, že vím... / Agentura Harlekýn
Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství

sKUpIna ČInoheRní dIvadLo B

maRIe antoInetta / Městské divadlo Kladno
Tragická fraška o císařovně 

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

BeZ BaB! aneb KUtLoCh / Klicperovo divadlo Hradec Králové
Současná komedie německého dramatika

KanCL / MDP - Divadlo Rokoko
Komedie - první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC

IdIotI / Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha
Divadelní adaptace kultovního filmu

petRoLejové LampY / Divadlo P. Bezruče, Ostrava
Dramatizace románu - paralyzující thriller o chorobách veneric-
kých

Růžové BRÝLe / Divadlo Ungelt, Praha
Tragikomedie

žena Za pULtem 2: pULt osoBnostI / Divadlo Kalich, Praha
Vizionářská komedie

sKUpIna dIvadLo a hUdBa
CYRano / Divadlo R. Brzobohatého, Praha
Hudební adaptace historického příběhu 

Chanson? šanson! / Divadelní spolek Kašpar, Praha
Šansonový večer

staBat mateR / Tichá Opera
Opera v kombinaci s mimickým divadlem a akrobacií

toUha jménem eInodIs / Divadlo Ungelt, Praha
Původní komorní muzikál s M. Kubišovou a A. Langerovou

ZLoČIn v posÁZavsKém paCIFIKU / Divadlo Kalich a Městské di-
vadlo Mladá Boleslav
Hudební retrokomedie

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

KaždÝ RoK ve stejnoU doBU / Divadlo Bez zábradlí, Praha
Činoherní komedie o osudovém setkání dvou lidí

dRž mě pevně, mILUj mě ZLehKa / MDP - Divadlo ABC
Divadelní adaptace nejnovějšího románu o tančírně

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

peKLo - dantovsKé vaRIaCe / 420People, Experimentální pro-
stor NoD, Jedl o.s.
Tragikomické podobenství

KRasavICe InteRKontInentÁLní / La Fabrika
Klaunské duo o přátelství

sLZY ošLehanÝCh mUžů / Divadlo VOSTO5
Osudový příběh B. Hanče a V. Vrbaty

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

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

písně sLUnné ItÁLIe

Pořad v rámci Dvořákova festivalu
Valérie Zawadská - umělecký přednes, Jan Riedlbauch - flétna, 

Miloslav Klaus - kytara
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, 

České doteky hudby EM-ART, o.p.s.

Básníci, z jejichž díla Valérie Zawadská recituje, jsou U. Saba, G. Unga-
retti, V. Cardarelli a M. Luzi.
Sestava skladeb hudební části pořadu zahrnuje díla pozoruhodných 
osobností italské kultury. Vedle nejproslulejšího A. Vivaldiho zazní díla 
M. Giulianiho, F. Carulliho, G. B. Sammartiniho, P. Locatelliho a V. Gel-
liho. 
Gran Duetto Concertante představuje spojení dvou osvědčených sólo-
vých nástrojů - flétny a kytary - v interpretaci flétnisty Jana Riedlbau-
cha a kytaristy Miloslava Klause. Umělecká spolupráce těchto excelent-
ních interpretů se datuje od roku 1981. Jejím výsledkem je rozsáhlý 
repertoár, který zahrnuje stěžejní skladby všech hudebních epoch, ale 
též desítky vlastních transkripcí skladeb českých a světových autorů.
Valérie Zawadská - osobnost české umělecké scény, která vedle herec-
kých rolí a rozhlasového působení proslula zejména v oblasti dabingu.
pondělí 8. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **  
vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 5.



8 

červen 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. pondělí
2. úterý 
19:00 hodin 

dítě ČísLo 44
americký thriller. Lev Děmidov je státní mocí ze dne na den degra-
dován a poslán do vyhnanství. S kariérou a životem na padrť začne 
hledat sériového vraha.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 137 minut ** vstupné 110 Kč

3. středa
4. čtvrtek
19:00 hodin

RUdÁ mašIna
americko-ruský dokumentární film. Příběh jednoho muže v dresu re-
prezentačního týmu, který byl ve své době téměř neporazitelný.
Mládeži přístupno ** titulky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

5. pátek
6. sobota
7. neděle
16:30 hodin

sedmeRo KRKavCů
Česko-slovenská pohádka. Příběh na motivy klasické pohádky Bože-
ny Němcové o Bohdance, která se pokusí zachránit sedm svých brat-
rů, kteří jsou zakleti v krkavce.
Mládeži přístupno ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

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

Země ZítřKa
americké sci-fi. Někdejší dětský génius a chytrá, optimistická teena-
gerka se vydávají na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit tajemství 
záhadného místa.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 130 minut **  
vstupné 120 Kč

8. pondělí
9. úterý
19:00 hodin

dIvoKÁ dvojKa
americká akční komedie. Reese Witherspoon v roli policistky, které 
svěří do ochrany klíčového svědka v soudním procesu s vlivným ma-
fiánským bossem.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 88 minut **  
vstupné 110 Kč

10. středa
19:00 hodin

Zůstane to meZI nÁmI 
talk show evy holubové a Bohumila Klepla. Pořádá DETO producti-
on s.r.o., Praha.

11. čtvrtek
19:00 hodin

ZaBIjÁCI                                                     ART	film	-	pro	náročnější	diváky
dánský krimi thriller. Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásil-
nění? Všechny stopy vedou ke skupině studentů prestižní internátní 
školy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 80 Kč

12. pátek
13. sobota
16:30 hodin

jURsKÝ svět (2d)
americký akční dobrodružný film. Dvaadvacet let po událostech 
z Jurského parku je na ostrově vybudován plně funkční zábavní park. 
Klesající návštěvnost si ale žádá nové atrakce ...
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 125 minut **  
vstupné 120 Kč

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

špIÓn
americká komedie. Susan Cooper pracuje v CIA jako analytička. Jed-
noho dne je však pověřena úkolem proniknout do světa obchodníků 
se zbraněmi a zabránit tak globální katastrofě.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 120 minut **  
vstupné 120 Kč

14. neděle
16:30 hodin

jURsKÝ svět (3d)
americký akční dobrodružný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 125 minut **  
vstupné 140 Kč

15. pondělí
19:00 hodin

avenGeRs: aGe oF ULtRon (2d)
americký akční dobrodružný film. Pokus miliardáře Tonyho Star-
ka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem 
a největší hrdinové musejí čelit děsivému nebezpečí.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 150 minut **  
vstupné 100 Kč

16. úterý
19:00 hodin

avenGeRs: aGe oF ULtRon (3d)
americký akční dobrodružný film. 
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 150 minut **  
vstupné 130 Kč

17. středa
19:00 hodin

RYChLe a ZBěsILe 7
americký akční film. Hrdinové nesmrtelné série prožili neuvěřitelné 
věci, teď však naráží na nepřítele, vedle něhož jsou všichni dosavadní 
soupeři jak banda z mateřské školky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 137 minut ** vstupné 100 Kč

18. čtvrtek
19:00 hodin

stÁLe spoLU                                              ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Český dokumentární film. Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. 
Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce 
- bez televize, počítače a tekoucí vody.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 80 Kč

19. pátek
20. sobota
16:30 hodin

hURÁ na FotBaL (2d)
argentinsko-španělsko-indicko-americký animovaný film. Amadeo 
už od malička trénuje se svými kamarády fotbal. Neběhá ale po tráv-
níku, jeho spoluhráči jsou sedm palců velké figurky.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 106 minut **  
vstupné 100 Kč

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

temné KoUtY
Francouzský mysteriózní thriller. Adaptace knižního bestselleru slav-
né spisovatelky Gillian Flynn. Libby se po 30 letech vrací k událostem, 
na které chtěla navždy zapomenout - k brutálnímu masakru celé své 
rodiny.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 120 Kč

21. neděle
16:30 hodin

hURÁ na FotBaL (3d)
argentinsko-španělsko-indicko-americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 106 minut **  
vstupné 130 Kč

22. pondělí
19:00 hodin
23. úterý
16:30 hodin

poUtníK - nejLepší příBěh paULa CoeLha
Brazilské životopisné hudební drama. Film o úžasné životní pouti 
spisovatele Paula Coelha, na jejímž konci se stal vypravěčem příběhů, 
které fascinují miliony čtenářů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 Kč

23. úterý
19:00 hodin

poLteRGeIst (3d)
americký horor. Úplně nové zpracování klasického příběhu o rodině, 
na niž se stále stupňují děsivé útoky a která musí čelit nejhorší noční 
můře ve chvíli, kdy zmizí nejmladší dcera.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 92 minut **  
vstupné 140 Kč

24. středa
19:00 hodin

poLteRGeIst (2d)
americký horor.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

25. čtvrtek
19:00 hodin

dIoR a jÁ                                                   ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Francouzský dokumentární film, který propojuje každodenní pra-
covní shon světa módy s tajemnými ozvěnami minulosti ikonické 
značky.
Mládeži přístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 100 Kč

26. pátek
27. sobota
16:30 hodin

mImonI (2d)
americká animovaná rodinná komedie. Mimoni, které známe ze sé-
rie Já, padouch, vždy sloužili ambiciózním darebákům. V 60. letech 
ale není pro koho pracovat a je třeba hledat nového padoucha.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 125 Kč,  
děti do 15 let 100 Kč

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

InsIdIoUs 3: poČÁteK
americký horor. V dalším díle hororové série se vrátíme před události 
minulých částí a seznámíme se s dívkou, která je obětí útoků nadpři-
rozených bytostí.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

28. neděle
16:30 hodin

mImonI (3d)
americká animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 140 Kč,  
děti do 15 let 120 Kč

29. pondělí
30. úterý
19:00 hodin

andíLeK na neRvY
Česká romantická komedie. Čtrnáctiletá Viktorie se musí smířit se 
smrtí matky a vybrat si, zda bude žít v dětském domově nebo u otce, 
kterého nikdy neviděla.
Do 12 let nevhodné ** 105 minut ** vstupné 110 Kč


