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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČErVEnCi A SrPnu 2015
24. 6. - 28. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2015

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

	 ČERVENEC	2015
8. - 12. 7. OBSCENE EXTREME

Hudební festival
Více informací: www.obsceneextreme.cz
Pořadatel: Obscene Productions s.r.o.
na Bojišti

10. - 13. 7. VLNA A VŠE KOLEM NÍ
Sami si vlnu připravíte, nabarvíte, učešete a namí-
cháte, upředete a utkáte či upletete, uplstíte ... Zís-
káte nové dovednosti a krásné výrobky. K dispozici 
je 8 kolovratů, vřetena, česačky, krample, 8 tkal-
covských stavů. Budete mít možnost vyzkoušet ně-
kolik druhů stavů a kolovratů. Možnost absolvovat 
jednotlivé techniky.
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny ** cena dle dohody

sobota 18. 7. DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL  
NAŠICH PŘEDKŮ
Tradiční akce v tkalcovském muzeu, kdy lektoři 
předvádějí a vyučují po celém areálu lidová ře-
mesla. Návštěvníci si mohou zkusit výrobu vlněné 
příze, šperků, košíku z vrbového proutí, drátova-
ných drobností, s hrnčířem si vytočit keramický 
hrnek, tkát na nejrůznějších tkalcovských stavech. 
Bude připraven středověký soustruh, enkaustika 
a plstění ovčí vlny. Čeká vás výpal vlastní misky 
v Raku peci. Pro děti jsou připraveny drobné díl-
ničky.
Akci podporují: Královéhradecký kraj, město Trut-
nov, Ministerstvo kultury ČR, Grund a.s. 
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny **  
vstupné 70 Kč/50 Kč

	 SRPEN	2015
20. - 23. 8. TRUTNOFF OPEN AIR FESTIVAL

Hudební festival
Více informací: www.festivaltrutnov.cz
Pořadatel: Geronimo s.r.o.
na Bojišti

	 VÝSTAVY
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. Pod-
valský, 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 28. 7. ALEŠ VESELÝ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 28. 8. FRANTIŠEK TŮMA: ASTROFOTOGRAFIE
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 29. 8. V ČEM MŮŽE DUŠE UTNOUT …  
KRAJINOMALBA 2. POLOVINY 19. A 1. POLOVINY 
20. STOLETÍ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 13. 9. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A TRUTNOVSKO
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 27. 9. SKAUTSKÁ LILIE: HISTORIE A SOUČASNOST 
SKAUTSKÉHO HNUTÍ NA TRUTNOVSKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, 
z. s., Středisko Hraničář Trutnov
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
Dům pod jasanem, Voletiny **  
otevřeno: úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin

do 30. 9. SOCHY V TRUTNOVĚ: STEFAN MILKOV
Pořadatel: Galerie města Trutnova
veřejná prostranství v centru města

do 31. 12. PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA  
A BITVA U TRUTNOVA 1866 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 7. - 30. 8. LIDÉ JAKO DOBYTEK: GROSS-ROSEN 1940 - 1945, 
HISTORIE, KTERÁ SE NÁS TÝKÁ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Střed-
ní škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém 
Poříčí, Okresní výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu Náchod 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

2. 7. - 31. 8. JOSEF ČERVENÝ: LA MODE ILLUSTRÉE
Vernisáž 1. 7. od 18:00 hodin
Výstava fotografií Josefa Červeného nazvaná La 
Mode Illustrée - Móda v obrazech, ve které se 
na velkých i malých formátech před návštěvníkem 
odehraje příběh módy 19. století. Fotograf, který 
se soustřeďuje zejména na práci portrétisty, zve 
na procházku mezi biedermeierem, širokou krino-
línou a elegancí přelomu 20. století. 
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV12. 8. - 15. 9.  JITKA NESNÍDALOVÁ
Vernisáž 11. 8. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

21. - 23. 8. SVĚT KVĚTIN
38. ročník 
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže, fuch-
sie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky a jeh-
ličnany, pokojové květiny, subtropické rostliny, 
drobné zvířectvo, expozice včelařů se skleněným 
úlem a včelařskými produkty, rukodělné výrobky, 
ukázky aranžerské práce studentů SZŠ Kopidlno, 
KRNAP, výstava hub - mykologové z Broumova, 
Česká lesnická akademie Trutnov, ZOO Dvůr Krá-
lové nad Labem, MELICHAR.CZ Úpice.
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími 
zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště **  
otevřeno: pátek a sobota 8:00 - 18:00 hodin, 
neděle 8:00 - 16:00 hodin

	 PŘIPRAVUJE	SE

úterý 24. 11. PARTIČKA
Improvizační divadelní představení - Ondřej Sokol, 
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela.
Více informací: www.detoproduction.cz
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 

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Hu-
debním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy od 16:30 
hodin. Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je zdarma. Po dvou 
červnových koncertech se o prázdninách můžete těšit na dalších 
osmnáct skupin.

středa   1. 7. KOCOUR V BOTÁCH
pátek   3. 7. PEPA LÁBUS A SPOL.
středa   8. 7. PĚNA
pátek 10. 7. POSLEDNÍ LEŽ

středa 15. 7. THE ART OF INSIDE OUT
pátek 17. 7. EFFECT
středa 22. 7. S-BAND
pátek 24. 7. NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST
středa 29. 7. INQISITHOR
pátek 31. 7. BLUES MYSTERY
středa   5. 8. H-KVINTET
pátek   7. 8. KRAKONOŠKA
středa 12. 8. MOONLIGHT EXPRESS
pátek 14. 8. MESCALERO
středa 19. 8. KASTELÁNI
pátek 21. 8. TLUPA TLAP
středa 26. 8. JAKŽ TAKŽ
pátek 28. 8. BENJAMING’S CLAN

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Další informace na www.mktrutnov.cz

PROVOZ KNIHOVNY V ČERVENCI A SRPNU

Upozorňujeme všechny své čtenáře a uživatele, že oddělení pro 
dospělé čtenáře a studovna s čítárnou jsou v červenci a srpnu ote-
vřeny každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin. V sobotu je v těch-
to měsících knihovna uzavřena. 
Dále upozorňujeme čtenáře oddělení pro děti na změnu provoz-
ní doby. Jejich oddělení je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 
do 12:00 hodin. Výjimkou je středa, kdy je jejich oddělení otevřeno 
od 8:00 do 17:00 hodin.
V pobočce Horní Staré Město se půjčovní doba nemění. Je otevře-
no od pondělí do pátku od 12:00 do 17:30 hodin. V úterý a ve čtvr-
tek i dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin.
Přejeme všem našim čtenářům hezké prázdniny a dovolenou.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Během května a června se v Městské knihovně v Trutnově v oddě-
lení pro děti konalo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.
Letos se do projektu přihlásily dvě první třídy ze ZŠ R. Frimla, tři 
první třídy ze ZŠ V Domcích a jedna první třída ze ZŠ Náchodská. 
Během školního roku nás děti navštívily několikrát. Poprvé to bylo 
na podzim, kdy se zúčastnily základní knihovnické lekce. V břez-
nu si přišly poslechnout besedu na téma Pohádky a při poslední 
návštěvě zavítaly do pohádkového království Královny Abecedky, 
aby se z nich po splnění tří náročných úkolů stali rytíři řádu čtenář-
ského. Každý malý čtenář s sebou přinesl královně a šaškovi dáre-
ček, tentokrát děti připravily krásné pohádkové erby, které budou 
během letních prázdnin vystaveny v oddělení pro děti. Jedním 
z úkolů je také samotné čtení, kdy každý prvňáček ukáže, co se 
za svůj první školní rok naučil. Na památku dostal každý pasovaný 
čtenářský list, šerpu a knížku.
Tato akce bude probíhat i v příštím školním roce. Bližší informace 
sdělí pedagogům prvních tříd pracovnice oddělení pro děti v září.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

Školní rok je u konce. Knihovnu v HSM navštěvovaly pravidelně 
děti z MŠ Horská (třídy Včeličky, Motýlci) a děti ze ZŠ Mládežnická 
(školní družina 1. oddělení). Jsme rády, že k nám zavítaly i děti 
ze Speciální MŠ Horská (tř. Motýlci, Berušky) a žáci ze Speciální 
základní školy Horská (tř. S3, tř. S4) a Praktické školy speciální. Při 
pravidelných návštěvách se děti seznámily s pěknými knížkami, po-
znávaly pohádkové hrdiny a získávaly nové vědomosti. Spoluprá-
ce se všemi byla výborná a těšíme se, že v ní budeme pokračovat 
v novém školním roce.
Možnost návštěv nabízíme i dalším zájemcům. Termín první návště-
vy je nutné objednat předem osobně nebo na tel. 499 733 539.
Všem přejeme pěkné prázdniny.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NA ZÁŘÍ

RODINNÁ FARMA SEDMIKRÁSKA
Beseda s bylinkářkou Hanou Urbánkovou, která nabídne své zna-
losti o léčivých účincích bylinek, detoxikaci organismu a výrobě do-
mácích léčivých produktů. Během besedy bude možné v knihovně 
ochutnat i zakoupit bylinné směsi, čaje a sirupy.  

SETKÁNÍ SENIORŮ
Tentokrát našim čtenářům naservírujeme spoustu zajímavých re-
ceptů a tipů do kuchyně od známých českých i světových osobnos-
tí. Setkání okořeníme historkami z jejich života.



3  

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.

V ČEM MŮŽE DUŠE UTNOUT… KRAJINOMALBA 
2. POLOVINY 19. A 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Po kratší uzavírce, v jejímž průběhu byla vyměněna podlahová kryti-
na v podkroví galerie a tyto prostory nyní působí mnohem reprezen-
tativněji, se znovu otevřely výstavní sály tentokrát s představením re-
prezentativního výběru klasických krajinářských námětů z 2. poloviny 
19. a 1. poloviny 20. století. Výstava je realizována díky zápůjčkám ze 
soukromých sbírek. Její nejobsáhlejší jádro tvoří díla autorů z okru-
hu 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 Kaván, ale také přes dvě desít-
ky dalších neopomenutelných krajinářů. Další dva okruhy představují 
autoři generace předcházející, tedy především absolventi školy Hau-
shoferovy, a dále krajináři, kteří následovali po generaci Mařákovců. 
Naši návštěvníci se tedy mohou těšit na obsáhlý soubor kvalitní kraji-
nářské tvorby, který představuje autory nejen renomované, ale také 
několik kvalitních děl neprávem opomíjených malířů. K výstavě vyšel 
výpravný katalog s texty jednoho z našich nejpřednějších odborníků 
na tvorbu uvedeného okruhu, PhDr. Michaela Zachaře.
Výstava potrvá do 29. 8.

SOCHY V TRUTNOVĚ 
6. ROČNÍK: STEFAN MILKOV

Již do šestého ročníku vstoupila letní akce Galerie města Trutnova, 
která si klade za cíl zprostředkovávat co nejširší veřejnosti bezpro-
střední kontakt s uměleckými díly. Do trutnovských ulic tentokrát 
přichází sochy jednoho z nejzásadnějších českých umělců Stefana 
Milkova. Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, absolvent Vysoké školy 
umělecko-průmyslové je vynikajícím sochařem zaměřujícím se nejen 
na monumentální plastiku. K jeho nejvýraznějším pracím z posled-
ní doby patří například realizace pomníku Nikoly Tesly v pražských 
Dejvicích. V Trutnově se představuje skupinou děl Pieta (u vchodu 
do městské galerie), Opilý Anděl (na Krakonošově náměstí), což je 
práce dedikovaná umělcům, kteří předčasně sešli ze světa na příliš-
nou zálibu v alkoholu a drogách - jejich seznam je uveden na zá-
dech, Astrální tělo (u Staré radnice), Corpus angelicus a Compact Disc 
(na Dolní promenádě). 
Výstava potrvá do 30. 9.

FRANTIŠEK TŮMA: ASTROFOTOGRAFIE

Již v květnu se o Galerijní noci představil malíř a kameraman Franti-
šek Tůma také jako astrofotograf. Jeho tehdejší přednáška spojená 
s promítáním byla zároveň upoutávkou na výstavu tří desítek sním-
ků vesmírných těles, jež vznikají náročným technickým propojením 
dalekohledu Newton 200/1000 a speciálně upraveného fotoaparátu 
Canon 450 D astro. Každá fotografie je výsledkem sloučení několika 
desítek až stovek dílčích expozic nafocených zpravidla během řady 
jasných nocí a dále upravovaných ve speciálních grafických progra-
mech. Vzhledem k tomu, že v našich zeměpisných šířkách jsou ta-
kové jasné noci poměrně vzácné, vzniká jedna fotografie dokonce 
v průběhu několika měsíců i let. František Tůma nepoužívá žádných 
filtrů, výsledná barevnost je pak nejblíže vnímání lidskému oku. Vý-
stava je tak nejen po vizuální stránce nevšedním zážitkem, ale lze 
na ní obdivovat i technickou náročnost vzniku astrofotografií.
Výstava ve výstavním prostoru Městského úřadu v Trutnově potrvá 
do 28. 8.

Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

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

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 tragické osudy německých vojáků z Trutnovska na vá-
lečných frontách i oběti z řad příslušníků čs. zahraničního odboje. 
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, přibližuje historii skaut-
ského hnutí na Trutnovsku, jeho zahraniční kořeny, česká specifika, 
symboly a atributy, několikerá násilná přerušení a zákazy činnosti, 
zejména v období protektorátu, poté po roce 1948 a znovu po oku-
paci v roce 1968. Připomíná i znovuzrození tohoto hnutí po roce 
1989. Zaměřuje se zejména na činnost a osudy skautského hnutí 
v našem regionu a připomíná některé významné osobnosti, které 
k němu neodmyslitelně patří. Výstavu doprovází bohatý fotografic-
ký i trojrozměrný materiál. 
Výstava potrvá do 27. 9. 

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA  
A BITVA U TRUTNOVA 1866

V rámci příprav na blížící se 150. výročí války 1866 muzeum po ně-
kolika letech nově otevřelo upravenou tematickou výstavu, kterou 
bude nadále průběžně upravovat a doplňovat až do června 2016. 
Expozice nabízí ve velkém výstavním sále množství předmětů vzta-
hujících se k prusko-rakouské válce 1866 a bitvě u Trutnova, která 
se stala jedinou vítěznou bitvou Rakouska v rámci celého severní-
ho bojiště. Vystavena je výzbroj i výstroj bojujících armád, fotogra-
fie pomníků, obrazy z míst bojů, archeologické nálezy z míst bojů 
a mnoho dalších zajímavostí, včetně informačních panelů v českém 
a polském jazyce. Představena je také tzv. Trutnovská zrada ... O co 
šlo? Přijďte se podívat do muzea na vlastní oči.
Výstava potrvá do 31. 12. 

LIDÉ JAKO DOBYTEK: GROSS-ROSEN 1940 - 1945,  
HISTORIE, KTERÁ SE NÁS TÝKÁ

Působivá výstava, připravená studenty Střední školy propagační 
tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí ve spolupráci s Okresním vý-
borem Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod, připomíná 
historii nacistického koncentračního tábora Gross-Rosen, který 
ležel nedaleko od našich hranic. Tábor Gross-Rosen, vězni ozna-
čovaný jako „kamenné peklo“, měl od roku 1944 své pobočky 
i na Trutnovsku, tedy mimo jiné v Poříčí u Trutnova, Libči (resp. 
Nových Voletinách), Horním Starém Městě, Bernarticích či Žacléři. 
Na počátku roku 1945 byl tábor před postupující Rudou armádou 
nacisty evakuován. Při tzv. Pochodu smrti bylo za krutých podmí-
nek u Choustníkova Hradiště v únoru 1945 nacisty zavražděno 
179 zbědovaných vězňů. 
Výstava bude přístupná v atriu muzea od 1. 7. do 30. 8.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
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Základní umělecká škola je nedílnou součástí kulturního života 
našeho města. Svědčí o tom mnoho akcí, které škola pořádá bě-
hem celého školního roku. Všechny obory (hudební, výtvarný, 
literárně-dramatický, taneční) se prezentovaly řadou tradičních 
koncertů, výstav a představení, které byly v druhém pololetí již 
pod záštitou 70. výročí založení školy. Kromě soutěží účinkovali 
naši žáci na více než 90 akcích.

Mimořádné události:
V letošním roce proběhly soutěže ZUŠ v oboru tanečním, literár-
ně-dramatickém - přednes a hudebním - zpěv, dřevěné, žesťové 
a bicí nástroje. Naši žáci byli velice úspěšní jak v okresních, tak 
v krajských kolech. Naše žákyně Karolína Červená se zúčastnila 
24. ročníku klavírní soutěže Prague Junior Note a získala čestné 
uznání. Největším úspěchem je však umístění Milana Dotlačila, 
který získal 1. místo v ústředním kole soutěže ve hře na bicí ná-
stroje.
Vznikl dětský folklorní soubor, který se ve spolupráci s tanečním 
oborem představil veřejnosti mimo jiné i v Uffu na tradiční akci 
„VYNÁŠENÍ SMRTKY“.
V únoru 2015 se uskutečnilo úspěšné zakončení projektu „Nové 
dimenze výuky uměleckých předmětů na ZUŠ Trutnov“ z operač-
ního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, zaměřené-
ho na tvorbu nových výukových materiálů. Celkem 13 pedagogů 
ZUŠ Trutnov vytvářelo v průběhu dvou let nové učebnice, sbor-
níky písní, pracovní listy, interaktivní výukové materiály nebo 
nahrávky doprovodů.
Prohloubila se spolupráce mezi mladými hudebníky ze Swidnice 
a našimi žáky a proběhla řada vystoupení ve Swidnici i v Trut-
nově.
Žáci výtvarného oboru vystavují své práce na 16. výtvarném salo-
nu Královských věnných měst 2015 v Novém Bydžově.
Výstava žáků výtvarného oboru „Listy mám, strom nejsem“ 
v Muzeu Podkrkonoší byla pro velký úspěch prodloužena o dva 
měsíce.
Projektu České filharmonie se zúčastnily Kateřina Jánová a Nela 
Brožková (hra na violu). Tyto žákyně reprezentovaly naši školu 
spolu s žáky dalších uměleckých škol na koncertu ke Dni hud-
by pořádaném ve spolupráci České filharmonie s Asociací ZUŠ 
v Praze.

Pozvánka na příští školní rok:
Srdečně vás zveme na Reprezentační koncert ZUŠ v pátek 2. 10. 
v 17:00 hodin ve společenském centru UFFO. Koncert otevírá 
podzimní oslavy 70. výročí založení školy.
Děkujeme tímto všem žákům, rodičům a příznivcům ZUŠ Trutnov, 
přejeme vám krásné léto a těšíme se na další společné úspěchy.

Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ

JITKA NESNÍDALOVÁ

Jitka Nesnídalová, absolventka AVU v Praze, působila na stážích 
v salzburské Summer Academy a londýnské Middlesex Universi-
ty. Zabývá se malbou, která je často propojena s objekty. Pravidel-
ně vystavuje v Čechách i v zahraničí. V Galerii UFFO představí své 
nové práce, které jsou jakýmisi deníkovými záznamy z cest.
Vernisáž se koná v úterý 11. 8. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
12. 8. - 15. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: do 30. 8. pondělí - pá-
tek 9:30 - 17:00 hodin, 31. 8. - 15. 9. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV 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 nesmírně rádi, 
že můžeme Aleši Veselému uspořádat výstavu v Galerii UFFO spo-
lečně s venkovní instalací, a to vše u příležitosti jeho životního 
jubilea.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 28. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno pondělí - pátek 9:30 - 17:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

FOTOGRAFIE
Nejen organizovat, ale i tvořit!

Ve foyer kina Vesmír představují svou tvorbu členové Sekce foto-
grafů regionu Náchod. Parta lidí, které spojuje láska k fotografii 
a chuť pomáhat rozvíjet zájmovou činnost v regionu, kde žijí. Or-
ganizují mezinárodní soutěž „Ratibořický mapový okruh“ (letos 
probíhá již 44. ročník) a pro širokou veřejnost každoročně přehlíd-
ku fotografické tvorby, výstavy fotografií, vzdělávací akce, semi-
náře, kolokvia, setkání s nestory české fotografie nebo si jen tak 
povídají v rámci akce „Fotopokec“. Rozvíjejí spolupráci s fotografy 
z Polska v multimediálním projektu „Labyrint“ nebo vzájemnou 
výměnou výstav.
Nejen organizovat, ale i tvořit je vnitřní motto každého z členů 
sekce. S jakým přístupem zpracovali jimi nalezené téma, můžete 
vidět na výstavě fotografií z let 2010 - 2015.
Ke zhlédnutí výstavy fotografií zvou Vlastislav Balcar, Ladislav 
Hartman, Oldřich Jenka, Miroslav Málek, Bogusław Michnik, Ol-
dřich Nermuť, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Josef Podvalský, Ka-
rel Pfeiffer, Pavel Rejtar, Zdeněk Šulc a Lenka Židová.
do 17. 7. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítá-
ní filmu ** vstup na výstavu zdarma

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 16. května se uskutečnil jubilejní 20. ročník tradičních 
Strašidláků. Atraktivní několikakilometrovou procházku trutnov-
ským parkem a lesoparkem si nenechalo ujít více než 1700 ná-
vštěvníků.
Velké poděkování patří těm, kdo se zajištěním akce pomohli, pů-
sobili v rolích Strašidláků nebo jako pořadatelé. Byli to členové 
Divadla A. Jiráska Úpice - Jednoty divadelních ochotníků, Star 
Westu Trutnov, tanečních skupin Defect de Ice, Bene Dance Art 
Team Trutnov a dobrovolní spolupracovníci Uffa. Dík patří také 
Lesům a parkům Trutnov s.r.o. za pomoc při přípravě trasy.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2015-16

UFFO - SCT nabídne i v sezóně 2015-16 divadelní předplatné ve čty-
řech skupinách: po 8 představeních ve skupinách Činoherní divadlo 
A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba, 6 představení bude tvořit 
skupinu Divadelní delikatesy.
Podrobné informace o připravované divadelní sezóně a předplat-
ném 2015-16 naleznete na www.uffo.cz a v divadelním bulletinu, 
který je k dispozici v Inforecepci UFFO.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné před-
platitelské skupině, jakou měli v sezóně 2014-15, do 15. květ-
na. Na pozdější 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 
nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakou-
pit abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 10. červ-
na 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 venerických

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

PADESÁTKA foto: Patrik Borecký
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Benjaming‘s Clan

VÝROČÍ UFFA

V září to bude 5 let od chvíle, kdy se slavnostně otevřelo společen-
ské centrum UFFO. Oslava 5. výročí proběhne formou týdne pořa-
dů a akcí na konci září. 

ALADIN
Divadlo bratří Formanů
Rodinné představení s obřími loutkami. Zároveň je to i první před-
stavení v rámci předplatného Divadelní delikatesy.
Zveme vás do světa příběhů „Tisíce a jedné noci“. Inscenace vyprá-
ví barvitý příběh chlapce Aladina, který se prolíná s vyprávěním 
o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. Před smysly di-
váka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících no-
mádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad a paláců s bohat-
stvím mocných vladařů a králů. Dospívající chudý chlapec Aladin 
díky získané kouzelné lampě zázračně zbohatne. S pomocí džina, 
který splní každé jeho přání, se stane majitelem nádherného palá-
ce, do kterého přivádí i svoji novou lásku - princeznu Badralbudur. 
Štěstí, ke kterému mu dopomohla kouzla a moc lampy, se však 
zdá být prchavé a nejisté. V souboji s mocným kouzelníkem, kte-
rý o lampu od začátku příběhu usiluje a hodlá se jí za každou cenu 
zmocnit, se přeci jen musí mladý Aladin nakonec spolehnout na to, 
co mu žádná kouzla nemohou zajistit - na svou odvahu, lásku prin-
cezny Badralbudur a věrnost malého velblouda - přítele, se kterým 
se během svého putování potkává.
Matěj Forman vytvořil spolu s autorským týmem Divadla bratří For-
manů magické představení, kde pomocí loutek, stínohry, výtvarné 
dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, 
otevírají se brány velkolepého paláce a pod nebem plným hvězd 
se rozprostírá nedozírná krajina pouště. Toto rodinné představení 
hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské (od 6 let) 
i dospělé diváky do míst, kde na samé hranici fantazie začíná cesta 
a na ní velké dobrodružství.
Produkce: Divadlo bratří Formanů pro Théâtre du Jeu de Paume 
(Aix-en-Provence, Francie). Koprodukce: Plzeň - Evropské hlavní 
město kultury 2015. Režie: Matěj Forman. Obsazení: vypravěčka - 
Anna Duchaňová, loutkoherci - Tereza Hradilková, Jan Bárta/Jakub 
Hradilek, Miroslav Kochánek/Josef Sodomka, Vít Maštalíř.
pondělí 21. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné pro děti 
do 15 let 100 Kč, pro diváky nad 15 let 340, 315, 290 Kč ** před-
prodej vstupenek od 8. 6.

ALADIN
Představení pro ZŠ.
úterý 22. 9. ** UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin ** vstupné 60 Kč

VERNISÁŽ
Výstava Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové.
úterý 22. 9. ** Galerie UFFO ** 18:00 hodin ** bez vstupného

JAK NA PŘÍŠERY ANEB ČTENÍ ZA OPONOU
Komorní představení Divadla MALÉhRY pro 2. - 5. třídy ZŠ.
čtvrtek 24. 9. ** UFFO ** 10:30 hodin ** vstupné 50 Kč

BIOSTORY
Divadlo MALÉhRY, Brno
Kdo hledá, najde ... Komedie o tom, jak se na jedné straně vidi-
telně prospěšná idea může v rukou „nepravých“ stát pastí pro ty 
slabší, hledající. Reflexe dnešní společnosti, našich představ a snů 
... Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se setká-
vají tři ženy. Výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní 
hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra 
Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO. BIO totiž ne-
musí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může 
znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším 
světě, dnes chce „poznat sám sebe“. Obojí může být dobrý byz-
nys! Co je to BIO? Být In Okamžitě nebo Bohužel I Okraden? A jak 
to vidíte vy?
Režie: MALÉhRY. Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Ni-
kola Zbytovská.
čtvrtek 24. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 230 Kč **  
předprodej vstupenek od 8. 6.

JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU
Koncert pro dospělé i děti, koncert pro rodiny
Večer plný největších hitů, ve kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř 
společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rocko-
vém složení. Můžete se těšit na nezapomenutelné písničky, které 
za posledních 40 let vytvořil převážně ve spolupráci se Zdeňkem 
Svěrákem - Holubí dům, Severní vítr, Není nutno atd. 
pátek 25. 9. ** UFFO ** 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 ** předprodej vstupenek 
od 8. 6.

NA CESTĚ 2015
Koncert - Michal Horáček a hosté 
Tento projekt mapuje tvorbu textaře, básníka a producenta Mi-
chala Horáčka a především pak písně, které během třicetileté 
spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem Hapkou, ale i s jinými 
partnery. Tato tvorba patří k absolutní špičce toho, co za posled-
ních několik desítek let u nás v hudební oblasti vzniklo. Turné 
zároveň reflektuje aktuální projekty, které Michal Horáček se 
svými kolegy postupně vytváří.
Široké spektrum písní, které zazní, vyžaduje více interpretů - 
stejně jako tomu je na albech z dílny H&H. Michal Horáček proto 
ke spolupráci pozval hned čtyři interprety, kteří zastupují růz-
né generace a charaktery. Vesměs jde o dvorní interprety jeho 
projektů. Jsou jimi Ondřej Ruml, Lenka Nová, František Segrado 
a Ruth Horáčková.
Pořadem provází Michal Horáček, který reflektuje aktuální udá-
losti stejně jako nadčasové úvahy, které prozrazují jeho erudici 
kulturního antropologa. Obvykle také přednáší některé ze svých 
básní.
sobota 26. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč **  
předprodej vstupenek od 8. 6.

UFFO PÁRTY
DJ Mackie Messer
sobota 26. 9. ** UFFO - kavárna ** 21:30 hodin  
** bez vstupného

ALADIN foto: Irena Vodáková
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VIVALDIANNO - MĚSTO ZRCADEL
Nové, velkorysé a ambiciózní pokračování úspěšného projektu 
Barokní hudba se soudobým zvukem a novou energií. Vivaldian-
no samotné tvůrce už od počátku nepřestává překvapovat vřelostí 
ohlasů publika. Ve své nejnovější, třetí vývojové fázi, se projekt 
rozmáchl k opravdu strmému letu a má ambice velkolepé mezi-
národní koncertní show s hráči světové elity, s moderní animací 
a projekcí, s tancem i mluveným slovem, s tím vším ve službách 
trochu mrazivého příběhu o nadějích a ztrátách barokního génia 
Antonia Vivaldiho. 
Na pódiu se kromě osvědčených protagonistů (Svěcený, Dvořák, 
Heroldovo kvarteto) objeví i skvělé české umělkyně Terezie Kova-
lová a Julie Svěcená, které svým talentem ohromily nejen české, 
ale i zahraniční publikum.
Terezie Kovalová (violoncello) je spoludržitelkou ceny Anděl v ka-
tegorii Objev roku za desku Raising The Flag kapely Republic Of 
Two v roce 2011. V současnosti aktivně působí v projektech Boris 
Carloff, Vladivojna La Chia, Notes From Prague, FORMA a zejména 
v duu Calm Season.
Julie Svěcená (housle) má za sebou již mnoho soutěžních úspěchů. 
Koncertovala v USA, Francii, Lucembursku, Německu, Rakousku. 
Pravidelně spolupracuje s domácími komorními orchestry - Virtuosi 
Pragenses a QUATTRO.
neděle 27. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 480 Kč ** před-
prodej vstupenek od 8. 6.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT

Už více než dvě desetiletí se druhý víkend v září v mnoha městech 
a také v Trutnově otevírají pro veřejnost památky v rámci Dnů 
evropského dědictví (DED). Stejně tak tomu bude i letos 12. a 13. 
září, kdy bude národním tématem této celoevropské akce: PA-
MÁTKY ZNOVUZROZENÉ.  
DED budou zahájeny v sobotu 12. 9. na Krakonošově náměstí 
v 10:00 hodin. Kromě tradičního natírání pamětní desky r. 1866 
bílou barvou se letos můžete těšit na kostýmní rekonstrukci do-
bového korza. Rekonstrukce proběhne na základě vzpomínek 
trutnovského rodáka a významného česko-německého spisova-
tele Josefa Mühlbergera, který ve své povídce nazvané KORZO 
zachytil tento dennodenní rituál předválečného Trutnova. Až 
do podzimu roku 1938, kdy bylo korzo zrušeno, se trutnovští ob-
čané úderem šesté hodiny každý den scházeli na náměstí, aby zde 
v pomalém tempu chůze probrali novinky či nezávazně poroz-
právěli o každodenních událostech. Jak píše Mühlberger: „Korzo 
- to byla velká městská rodina.“ 
Chcete-li si korzo 12. 9. na náměstí ozkoušet, na místě bude mož-
né zapůjčit si drobné dobové módní doplňky. Účast ve vlastních 
kostýmech vítána!
V rámci DED bude letos zpřístupněno 8 památkových objektů: 
Stará radnice, Haasův palác, Muzeum Podkrkonoší, kostel Naro-
zení Panny Marie, podzemní chodba v parku, Janská kaple, pa-
mátník gen. Gablenze, dělostřelecká tvrz Stachelberg. V neděli 
13. 9. se k akci připojí i Železniční depo Trutnov, které nabídne 
jízdy parním vláčkem a také zajímavosti a ukázky železniční tech-
niky a technologie přímo v depu.
Program DED nabídne tradičně akci Rozloučení s létem, různé 
výstavy či koncerty. Je připraven také malý výlet: autobus vás od-
veze postupně do 3 kaplí, které běžně přístupné nejsou - do Stu-
dence, Poříčí a Voletin. Bude možnost si je prohlédnout za do-
provodu průvodce. Sraz zájemců bude v sobotu 12. 9. ve 13:00 
hodin před Uffem.
Otevírací dobu v jednotlivých památkových objektech a informa-
ce o dalším programu naleznete v propagačním letáku DED, kte-
rý bude součástí příštích Radničních listů. Samostatně leták také 
poskytne Turistické informační centrum a Inforecepce UFFO.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT

Celodenní program nabídne:
PÓDIUM PŘED RADNICÍ - koncerty Petry Černocké, J. A. Náhlovské-
ho a skupiny Kozí bobky, skupiny Plavci, skupiny MIG 21
PÓDIUM U MUZEA - pohádky pro děti Divadelní společnosti Koň-
mo a Kejklířského divadla Vojty Vrtka
Kromě toho se můžete těšit na žonglování, výletní autovláček 
a další zajímavosti. 
Ve více než 120 stáncích budou k vidění ukázky rukodělné tvorby, 
proběhne prodej tradičních výrobků, občerstvení, pochutin ...
neděle 6. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin **  
bez vstupného

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT,  

Klub vojenské historie Trutnov

Akce v rámci Dnů evropského dědictví - odpoledne pro celé rodi-
ny. Hraje skupina JAKŽ TAKŽ. Připraveno je i několik her a soutěží 
pro děti. O občerstvení se postará Klub vojenské historie Trutnov, 
jehož členům patří poděkování za průvodcovské služby v Janské 
kapli a památníku gen. Gablenze, který slouží zároveň jako roz-
hledna.
sobota 12. 9. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období.

INFORECEPCE UFFO 
Od 1. 7. do 30. 8. bude provozní doba zkrácena: 
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin

VÝLEP PLAKÁTŮ
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. 
Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše uve-
dené provozní doby. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
7. 7. - 17. 7. zavřeno 
20. 7. - 31. 7. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin 
3. 8. - 14. 8. zavřeno 
17. 8 . - 31. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin

MIG 21 foto: www.promoteam.cz
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V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
9:30 - 17:00 (po - pá) Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so) Turistické informační centrum

PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
Pokud jsou začátky představení od 18:00 hodin, je pokladna otevřena od 17:30 
do 18:30 hodin.
Pokud jsou začátky představení od 20:00 hodin, je pokladna otevřena od 19:30 
do 20:30 hodin.

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

ČERVENEC 2015

1. středa
2. čtvrtek
20:00 hodin

ODEBRAT Z PŘÁTEL
Americký horor. Laura byla obyčejná středoškolačka, dokud se na in-
ternetu neobjevilo video, které prezentovalo, jak se sťala na jednom 
večírku. Neustála veřejnou potupu a spáchala sebevraždu.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 110 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
20:00 hodin    

MÉĎA 2
Americká komedie. Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd 
na světě překonal pubertu a touží se usadit, oženit a pořídit si ro-
dinu.
Mládeži nepřístupno ** mluveno česky ** 125 minut **  
vstupné 120 Kč

6. pondělí
18:00 hodin

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ (2D)
Francouzský animovaný dobrodružný film. Pírko je ptačí sirotek, 
hubený a opelichaný. Ve svém hnízdě žije sám a ještě z něj nikdy 
nevyletěl.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

7. úterý
18:00 hodin

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
Francouzský animovaný dobrodružný film. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

8. středa
9. čtvrtek
20:00 hodin

OSTROV LÁSKY
Romantická komedie - Chorvatsko, Německo, Švýcarsko, Bosna 
a Hercegovina. Letní příběh mladé rodiny, která se na chorvatském 
ostrově setká s tajemnou krásnou ženou.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 86 minut ** vstupné 90 Kč

10. pátek
11. sobota
20:00 hodin

TERMINÁTOR GENISYS (2D)
Americký akční sci-fi thriller. Lidé v blízké budoucnosti bojují proti 
všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší zabít jejich vůdce.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 120 Kč

12. neděle
20:00 hodin 

TERMINÁTOR GENISYS (3D)
Americký akční sci-fi thriller.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 150 Kč

13. pondělí
14. úterý
20:00 hodin  

VINCENTŮV SVĚT
Americká komedie. Filmová hvězda Vincent Chase společně se svými 
kamarády jsou zpět. A s novým byznysem.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

15. středa
16. čtvrtek
18:00 hodin

MIMONI (2D)
Americká animovaná komedie. Mimoni, které známe ze série Já, pa-
douch, vždy sloužili ambiciózním darebákům. V 60. letech ale není 
pro koho pracovat a je třeba hledat nového padoucha.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 91 minut ** vstupné 125 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč

17. pátek
18. sobota
19. neděle
20:00 hodin
  

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
Americko-britské romantické drama. Příliš emancipované ženy to 
nikdy neměly lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o nápad-
níky, které jejich nezávislost přitahovala.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

20. 7. - 2. 8. DOVOLENÁ - kino Vesmír nepromítá

SRPEN 2015

3. pondělí
4. úterý
20:00 hodin   

MISSION IMPOSSIBLE: NÁROD GRÁZLŮ
Americký akční dobrodružný thriller. Agentura IMF prochází těžkým 
obdobím. Vrahové ze Syndikátu ji postupně likvidují. Ale Ethan hod-
lá proti němu podniknout misi a úplně ho zničit.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 120 Kč

5. středa
6. čtvrtek
20:00 hodin

DRUHÁ MÍZA
Americké komediální drama. Jednoho dne manažer stárnoucí rocko-
vé hvězdy Collinse odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dan-
nymu napsal John Lennon. Na jeho základě se rozhodne zabrzdit 
a chytá druhou mízu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 100 Kč

7. pátek
8. sobota
18:00 hodin

V HLAVĚ (2D)
Americká animovaná komedie. Riley, která je vytržena ze svého sta-
rého života a musí se s otcem přestěhovat do San Francisca, prožívá 
opravdu komplikované období svého dospívání.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 100 Kč

9. neděle
18:00 hodin 

V HLAVĚ (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 130 Kč

10. pondělí
11. úterý
12. středa
20:00 hodin 

PAPÍROVÁ MĚSTA
Americký mysteriózní film. Quentin je normální, trochu bojácný 
kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Ta mu 
jednoho dne nečekaně zaklepe na okno ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 110 Kč 

13. čtvrtek
20:00 hodin

VYNÁLEZ ZKÁZY                                                                PROJEKT 100
České dobrodružné sci-fi. Na motivy Julese Verna ho v roce 1958 na-
točil režisér Karel Zeman a nyní se vrací na plátna kin.
Mládeži přístupno ** 81 minut ** vstupné 80 Kč

14. pátek
15. sobota
16. neděle
20:00 hodin

VĚČNĚ MLADÁ
Americké romantické drama. Kdo by nechtěl přestat stárnout? Věčné 
mládí se však Adaline projeví jako překážka v běžném životě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 120 Kč

17. pondělí
18. úterý
20:00 hodin 

BEZ KALHOT XXL
Americká komedie. Děj filmu navazuje na první díl tři roky poté, kdy 
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové 
skupiny se chystají hodit ručník do ringu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

19. středa
20. čtvrtek 
20:00 hodin

DOMÁCÍ PÉČE
Česko-slovenské komediální drama. Zdravotní sestra Vlasta ošetřuje 
na jihomoravském venkově řadu rázovitých pacientů. Když onemoc-
ní sama, začíná si uvědomovat, že také ona potřebuje péči.
Mládeži přístupno ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

21. pátek
22. sobota
20:00 hodin

ANT-MAN (2D)
Americké akční sci-fi. Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepře-
konatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou 
loupež, která zachrání celý svět.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 100 Kč

23. neděle
20:00 hodin 

ANT-MAN (3D)
Americké akční sci-fi.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 130 Kč

24. pondělí
25. úterý
20:00 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT
Česká komedie. Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár 
v milostné komedii. Uvádíme v repríze.
Do 12 let nevhodné ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

26. středa
18:00 hodin 

MALÝ DRÁČEK (2D)
Německý animovaný rodinný film. Dobrodružství malého draka Ko-
kosáka.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 100 Kč

27. čtvrtek
18:00 hodin 

MALÝ DRÁČEK (3D)
Německý animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 120 Kč

28. pátek
29. sobota
30. neděle
20:00 hodin

NESMRTELNÝ
Americký sci-fi thriller. Průmyslový magnát rozehrává mocenské hry, 
ovšem jen do doby, než podstoupí radikální lékařský zákrok, který 
pro něj zvrátí běh času. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 110 Kč      

31. pondělí
ZÁŘÍ
1. úterý
18:00 hodin

PIXELY (2D)
Americká akční komedie. Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží ob-
razové záznamy klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí 
na Zemi.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** vstupné 120 Kč


