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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A SRPNU 2016 
24. 6. - 31. 8.   TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2016

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

 ČERVENEC 2016
středa 6. 7.  FILMOVÝ KLUB: ZÁMEK V OBLACÍCH

Japonsko/2004/H. Mijazaki. Pohádkový příběh 
vypráví především o lidské svobodě a síle lásky. 
Získal nominaci na Oscara za nejlepší celovečerní 
animovaný fi lm.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

úterý 12. 7.  OBSCENE EXTREME PÁRTY
Na předfestivalovém večírku zahrají: 
PALM (Japonsko), GUTALAX, INFERNAL HERETIC, 
SILENTPIE AND THE PLEZÍRS, PUBLIC THANATRON 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 18:00 hodin ** vstupné 150 Kč

středa 13. 7.  FILMOVÝ KLUB: OTEVŘI OČI 
Španělsko/1997/A. Amenábar. Poté, co se César 
(E. Noriega) na večírku seznámí se Sofi í (P. Cruz) 
a zamiluje se do ní, začnou mu problémy s jeho 
přítelkyní (N. Nimri) ...
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

13. - 17. 7.  OBSCENE EXTREME
Hudební festival
Více informací: www.obsceneextreme.cz
Pořadatel: Obscene Productions s.r.o.
na Bojišti

středa 20. 7.  FILMOVÝ KLUB: OSVÍCENÍ 
USA/1979/S. Kubrick. Kultovní horor na motivy 
románu S. Kinga. Mrazivý příběh a nesmrtelný 
herecký výkon J. Nicholsona.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

středa 27. 7.  FILMOVÝ KLUB: V ČÍNĚ JEDÍ PSY 
Dánsko/1999/L. S. Olsen. Arvid žije spořádaný, ale 
nudný život. Jeho situace se změní, když se stane 
svědkem vyloupení banky, využije příležitosti 
a zneškodní zloděje.  
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

 SRPEN 2016
15. - 21. 8.  DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2016

Více informací v samostatném článku
Pořadatel: Studio, z. s., ve spolupráci se ZUŠ 
Trutnov a UFFO - SCT

18. - 21. 8.  TRUTNOFF OPEN AIR FESTIVAL
Hudební festival
Více informací: www.festivaltrutnoff.cz
Pořadatel: Geronimo s.r.o.
na Bojišti

 VÝSTAVY
do 4. 7.  OTTO PLACHT: PANORAMAMA

Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 7. 7.   PROSTĚ KRÁLOVNA 
Výstava klasických černobílých fotografi í 
MARTINA KABÁTA TÁBORSKÉHO 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

do 8. 7.  KAMILA KARST: ROZWARSTWIENIA
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - foyer

do 28. 7.  JANA MLYNÁŘOVÁ: OKOLO NÁS
Výstava malby a grafi ky
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)

do 27. 8.  JULIUS MAŘÁK A JEHO ŠKOLA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 4. 9.  STARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ 
ZÁVODY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH 
A POHLEDNICÍCH DO ROKU 1950
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 9. 9.  JOSEF KALENSKÝ: PŘÍRODA, HORY A LIDÉ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 15. 9.   TKALCOVSTVÍ A ŘEMESLA V KRKONOŠÍCH
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny ** otevřeno: 
úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin 

do 25. 9.  HRANIČÁŘI Z KRKONOŠ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
s Československou obcí legionářskou - Jednotou 
Mladá Boleslav a o. s. Rota Nazdar z Bakova nad 
Jizerou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 9.  SOCHY VE MĚSTĚ VII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
centrum města

do 2. 10.  1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA 
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA 
V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 7. - 31. 8.  BARVY... BARVY... BARVIČKY
Obrazy Niny Urbanové malované olejovými 
barvami zachycují krásu nejen kolem nás, 
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ale realistickou malbou ztvárňují i její sny 
a fantazie. Pod štětci se objevují květiny, stromy 
i zvířata. Místo na plátně si najdou také portréty 
a architektura. 
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

15. 7. - 16. 8.  JAN HENDRYCH: SOCHY
Vernisáž 14. 7. v 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

19. - 21. 8.  SVĚT KVĚTIN
39. ročník 
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže, 
fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky 
a jehličnany, pokojové květiny, subtropické 
rostliny, drobné zvířectvo, expozice včelařů 
se skleněným úlem a včelařskými produkty, 
rukodělné výrobky, ukázky aranžerské práce 
studentů SZŠ Kopidlno, KRNAP, výstava hub 
- mykologové z Broumova, Česká lesnická 
akademie Trutnov, ZOO Dvůr Králové nad Labem, 
A+M bazény a příslušenství Borovnička.
Více informací: www.svetkvetin.eu 
Pořadatel: Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci 
s dalšími zájmovými organizacemi 
Horní Staré Město - škola a hřiště **  
otevřeno: pátek a sobota 8:00 - 18:00 hodin, 
neděle 8:00 - 16:00 hodin

 PŘIPRAVUJE SE
neděle 6. 11.  BONI PUERI

Koncert chlapeckého sboru
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** předprodej vstupenek od 1. 6. 
v TIC na Krakonošově nám.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

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

pátek 1. 7. MESCALERO
středa 6. 7. POSLEDNÍ LEŽ
pátek 8. 7. PATROLLA
středa 13. 7. H-KVINTET
pátek 15. 7. PEPA LÁBUS A SPOL.
středa 20. 7. THE ART OF INSIDE OUT
pátek  22. 7. MARTA A RASPUTIN BAND
středa 27. 7. TENDR
pátek 29. 7. INQUISITOR  
středa 3. 8. NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST
pátek 5. 8. EFF
středa 10. 8.  KASTELÁNI 

(Historie slavné skupiny The Shadows)
pátek 12. 8. ZNOVUZROZENÍ
středa 17. 8. MOONLIGHT EXPRESS
pátek 19. 8. BLUES MYSTERY
středa 24. 8. PĚNA
pátek 26. 8. TLUPA TLAP
středa 31. 8. BENJAMING’S CLAN

Změna programu vyhrazena.

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2016

TÉMA: HUDBA V NÁS

Studio, z. s., ve spolupráci se ZUŠ Trutnov a UFFO - SCT zve na 6. ročník 
mezinárodního tanečního festivalu, který se koná 15. - 21. 8.
Festival je určen všem zájemcům z řad veřejnosti a tanečních 
kolektivů. V průběhu jednoho týdne pracují přihlášení účastníci 
pod vedením několika lektorů a výsledkem je komponované 
představení, které je prezentováno v závěru týdne veřejnosti 
na jevišti společenského centra UFFO. Cílem festivalu je podpořit 
kulturní dění v oblasti tanečního umění v Trutnově i v celé České 
republice, rozšířit povědomí o tanci mezi širokou veřejnost 
a propojit profesionální a amatérskou sféru jevištního umění. 
Tento projekt je v České republice ojedinělou akcí, účastníci mají 
možnost tvořivě se podílet na vzniku připravovaného závěrečného 
představení pod vedením profesionálů, vyzkoušet si mnoho 
tanečních technik a zároveň objevit to nejdůležitější - vzájemnost 
a provázanost spolu se všemi, kteří se festivalu zúčastní.  

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
neděle 21. 8. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné: 100 Kč, 
děti do 15 let 50 Kč ** předprodej vstupenek od 20. 6. 

Souběžně s interně probíhajícími lekcemi se uskuteční i jednorázové 
WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST, které jsou otevřené komukoliv bez 
rozdílu věku a předchozích tanečních zkušeností:

pondělí 15. 8. 
CONTEMPORARY meets JÓGA / Pavla Vařáková (ČR)
Lekce zaměřená na propojení principů jógy a scénického tance.

úterý 16. 8. 
KALARI / Lola Karpenka (Bělorusko)
Kalari je tradiční indické bojové umění připomínající v mnohém 
tanec.

středa 17. 8. 
DYNAMIC FLOW / Kateřina Blažková (ČR)
Propojení technik současného jevištního umění zaměřené na fy-
zičnost těla.

čtvrtek 18. 8. 
SOUČASNÝ TANEC A HUDBA / Veronika Šimková (ČR)
Zkoumání pohybu, možností těla za aktivní podpory živého hu-
debního doprovodu.

pátek 19. 8. 
STEP FLOW / Carli Jefferson (GB)
Rytmus, hra na tělo, tanec, dynamika - vše ve spojení a podání zná-
mé performerky.

Lekce probíhají v ZUŠ Trutnov, budova A, Školní ul. 151 ** 
18:30 - 19:30 hodin ** cena 1 lekce 100 Kč. 
Je nutná rezervace e-mailem: dance.festival@seznam.cz 
(uveďte své jméno a příjmení a vybraný workshop)

Více informací: http://www.zustrutnov.cz/dance.aspx
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

VÝSTAVA VÝKRESŮ PRVŇÁČKŮ 
Z TRUTNOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Během července a srpna budou mít návštěvníci oddělení pro 
děti možnost prohlédnout si výstavku výkresů prvňáčků, kteří 
se v naší knihovně na konci školního roku zúčastnili akce 
„Pasování na čtenáře“. Výkresy jsou práce, které děti přinesly 
do pohádkového království jako dárek.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

Školní rok je u konce. Knihovnu pravidelně navštěvovaly děti z MŠ 
Horská (třídy Motýlci, Sluníčka), děti ze ZŠ Mládežnická (školní 
družina 3. oddělení) a žáci ze Speciální základní školy Horská 
(tř. S3, S4, školní družina a Speciální střední praktická škola). Při 
pravidelných návštěvách se děti seznámily s pěknými knížkami, 
poznávaly pohádkové hrdiny a získávaly nové vědomosti. 
Spolupráce se všemi byla výborná a těšíme se, že v ní budeme 
pokračovat v novém školním roce.

eVÝPŮJČKY

Pro naše čtenáře jsme díky získanému grantu MK ČR rozšířili služby 
o půjčování elektronických knih. Níže je několik informací:
•  Elektronické knihy (eKnihy) si můžete půjčit přes knihovní 

katalog Carmen, na našich stránkách www.mktrutnov.cz - nový 
online katalog.

•  Služba je poskytována zdarma registrovaným uživatelům od 15 let 
s platnou registrací (tj. zaplaceným registračním poplatkem).

•  eKnihy lze číst na zařízeních (tabletech, chytrých telefonech 
apod.) s operačními systémy Android (verze 2.3 a vyšší) a iOS 
(verze 5.1 a vyšší) pomocí aplikace eReading.cz (ke stažení 
na Google Play a App Store) nebo na e-inkových čtečkách 
eReading.cz (verze Start 2 a vyšší).

•  Připojení k internetu je potřeba pouze v okamžiku stažení eKnihy 
do zařízení (většinou několik vteřin), poté už můžete číst offl ine.

•  Délka výpůjčky je 21 dnů, po uplynutí této doby se eKniha 
automaticky smaže, výpůjční lhůtu není možné zkrátit ani 
prodloužit. Nestihnete-li eKnihu dočíst, můžete si ji půjčit znovu 
následující den.

•  Jeden uživatel může mít půjčené současně maximálně 2 eKnihy.
• Stejnou eKnihu si může vypůjčit více uživatelů současně.
• Své eVýpůjčky můžete číst na více zařízeních současně.
•  eKnihy pro eVýpůjčky poskytuje eReading.cz, jejich množství 

a výběr knihovna nemůže ovlivnit.

Co potřebujete k eVýpůjčce?
1.  Být registrovaným čtenářem knihovny se zaplaceným registrač-

ním poplatkem.
2.  Mít ve čtenářském kontě v knihovně zadanou e-mailovou ad-

resu. 
3.  Mít účet u eReading.cz se stejnou e-mailovou adresou jako 

ve čtenářském kontě v knihovně. Pokud účet zatím nemáte, 
zřiďte si jej zdarma.

Doufáme, že s touto službou budete spokojeni.

DATABÁZE KONZULTANT

Hledáte rychlý způsob vyhledávání v právních předpisech? Chcete 
mít okamžitý přehled o aktuálních změnách? Potřebujete pomoci 
se smlouvou či najít platný tiskopis?
Nabízíme Vám možnost využít ve studovně knihovny databázi 
Konzultant - elektronickou databázi právních předpisů!
Konzultant je elektronická knihovna právních předpisů, která je 
tematicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů (modulů). 
Nabízí přístup k právním předpisům, judikátům a dalším odborným 
textům nejen z účetní, daňové a pracovně právní oblasti. Jednou 
z mnoha předností jsou fulltextové vyhledávání a hypertextové 
odkazy navazujících předpisů.
Databáze právního informačního systému Konzultant zahrnuje 
běžně přístupné zákony a další právní normy zobrazené v časové 
rovině od původního až po aktuální znění. Kromě těchto právních 
předpisů obsahuje i judikáty (soudní rozhodnutí) z daňové 
a účetní oblasti. Nemalou součástí jsou také vzory smluv a podání, 
jež jsou zpracovány na základě platných právních předpisů, s nimiž 
jsou propojeny pomocí aktivních odkazů. Vzory smluv a podání lze 
následně upravovat podle skutečných potřeb.
Předpisy i moduly jsou navzájem propojeny barevně zvýrazněnými 
hypertextovými odkazy a citacemi, které jsou nadefi novány 
na konkrétní místo a umožňují tak práci s právními normami 
ve všech souvislostech.
Právní systém umožňuje fulltextové vyhledávání dle klíčových slov 
a jejich barevné zvýraznění a orientaci v daném předpisu pomocí 
šipek, dále také porovnání dvou různých novel téhož předpisu 
s barevným probarvením rozdílnosti textu nebo umožňuje 
vytváření vlastních poznámek k daným částem textu apod.

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

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

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

STARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY 
NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH 

DO ROKU 1950
Výstava historických fotografi í a pohlednic z let 1861 - 1950 připo-
míná podobu mnohdy dnes již dávno neexistujících trutnovských 
továren. K vidění jsou málo známé snímky přádelen a tkalcoven lnu, 
cihelen, papíren, sléváren, pivovaru, ale např. i historicky první auto-
mobilky ve východních Čechách. Dále jsou vystavena cenná vyobra-
zení menších provozoven, jako např. trutnovské výrobny cukrovinek 
či žitné kávy. Výstava potrvá do 4. 9.
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HRANIČÁŘI Z KRKONOŠ

Unikátní výstava připomíná existenci Hraničářského praporu 2. 
Jednalo se o vojenskou jednotku, která v našem regionu působila 
v letech 1920 - 1938 a svá kasárna měla v Trutnově, Vrchlabí, 
Broumově, ale např. i ve Špindlerově Mlýně. Prapor zajišťoval 
obranu státní hranice v prostoru od Jestřebích hor až po Krkonoše. 
Na výstavě je k vidění nejen výzbroj a výstroj praporu, ale i množství 
vzácných fotografi í a dokumentů vztahujících se k činnosti této 
elitní vojenské jednotky. Výstava je pořádána s Československou 
obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav a o. s. Rota Nazdar 
z Bakova nad Jizerou. Výstava potrvá do 25. 9.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE

U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866, jejíž 
bitvy se odehrály i v našem regionu, je v muzeu instalována 
výstava zprostředkovávající nejen bitvu u Trutnova 27. června 
1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého 
tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze 
zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova. 
Na výstavě jsou k vidění mnohé unikátní exponáty, dosud ukryté 
v muzejních depozitářích a soukromých sbírkách. Výstava potrvá 
do 2. 10. 

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin, 
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin

Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je fi rma KASPER CZ s. r. o.

JULIUS MAŘÁK A JEHO ŠKOLA

Tradiční krajinomalba už nalezla své jisté místo ve výstavním 
programu Galerie města Trutnova. Nejinak tomu je i letos. Pro 
tento rok je připravena prestižní výstava nazvaná Julius Mařák 
a jeho škola a představí výběr z prací autorů daného okruhu. 
Exponáty jsou zapůjčeny z celé řady institucí - mimo jiné z Galerie 
hlavního města Prahy, Moravské galerie v Brně, Galerie moderního 
umění v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích 
a také ze soukromých sbírek. 
Julius Mařák vychoval za svého působení na pražské Akademii 
výtvarných umění celou generaci suverénních krajinářů, skupinu 
malířů tak jedinečnou, že označení „Mařákovci“ vstoupilo 
do povědomí nejen odborné, ale také laické veřejnosti. 
V Galerii města Trutnova již byly sólově prezentovány dvě 
z vůdčích osobností ateliéru - Antonín Slavíček a František Kaván - 
a v loňském roce byla uvedena výstava V čem může duše utonout, 
jejíž součástí byla i rozsáhlejší kolekce děl žáků Mařákova ateliéru. 
Tato expozice by měla na uvedené výstavní počiny úspěšně navázat 
a stát se letní delikatesou našeho výstavního plánu. Výstava bude 
otevřena do 27. 8. 

JOSEF KALENSKÝ: PŘÍRODA, HORY A LIDÉ

PŘÍRODA, HORY A LIDÉ je fotografi ckou prezentací vrchlabského 
rodáka, fotografa, horolezce, ornitologa, myslivce, zaníceného 
cestovatele, dobrodruha, ekologa a mimořádně tvořivého 
kutila JOSEFA KALENSKÉHO. 
Představuje své něžné, intimní vhledy do lůna přírody, světa zvířat, 
ale i citlivé portréty lidí ze svých expedic po světě i z domova. 
Milovníci kvalitní fotografi e se mohou ze zajímavých snímků těšit 
po celé léto až do 9. 9.

SOCHY VE MĚSTĚ VII

Zahájení sedmého ročníku soch ve městě bylo letos poprvé nově 
propojeno s prvním dnem druhého ročníku festivalu Od Artu Kus. 
Jak uvádí organizátoři spřáteleného festivalu: „Myšlenkou je 
výtvarné vyjádření, opanování veřejného prostoru, vystavení 
děl a obdivování se instalacím v otevřením venkovním prostoru 
a také pokus o porozumění významu umělecké tvorby a hodnoty 
jedinečného uměleckého výtvoru …“  
Právě v tom se propojují cíle a společné záměry s akcí Galerie 
města Trutnova Sochy ve městě, která se už po sedm let snaží 
přibližovat uměleckou tvorbu veřejnosti a vycházet s uměleckými 
díly blíže veřejnosti, do prostoru, kde je možné se s uměním 
setkat spontánně. Kromě tradičních destinací, na nichž se bude 
prezentovat Jaroslav Koléšek, je budova městského úřadu osídlena 
devíti plastikami dravců od Trutnovu důvěrně známého sochaře 
Michala Gabriela. 
Akce potrvá do 30. 9.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT

Trutnovský jarmark každoročně předznamenává, že je první 
zářijová neděle, takže skončily letní prázdniny, začíná škola a také 
nová kulturní a společenská sezona. Letos se jarmark uskuteční 
v neděli 4. 9. od 9:30 do 18:00 hodin. Čeká vás opět Krakonošovo 
náměstí i pěší zóna - centrum plné stánků s ukázkami řemesel 
a prodejem rukodělných výrobků, občerstvení a dalších pochutin. 
Celodenní program nabídne na hlavním pódiu koncerty různých 
hudebních žánrů, např. to budou POULIČNÍCI, mladá kapela 
CROSSBAND, revival JAM & BAZAR, skupina HODINY (jako 
předkapela při koncertě skupiny Kryštof si v Trutnově získala řadu 
nových příznivců), PETRA JANŮ s kapelou AMSTERDAM. Uvidíte 
tam také DOG DANCE - tanec cvičitelky Vandy se psem Brendou 
a POLE DANCE - tanec u tyče. Prostor před Muzeem Podkrkonoší 
bude tradičně patřit několika pohádkovým představením pro děti. 
Zajištěny budou i atrakce a další zajímavosti. Věřme tedy, že tomu 
všemu bude přát i počasí, aby se Trutnovský jarmark mohl stát 
opět zajímavou a příjemnou akcí na začátku nové sezony.
neděle 4. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin ** 
bez vstupného

foto: Lenka Hatašová
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

UFFO - SCT nabídne i v sezoně 2016-17 divadelní předplatné 
ve čtyřech skupinách: Činoherní divadlo A, Činoherní divadlo B, 
Divadlo a hudba, Divadelní delikatesy. 

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné 
předplatitelské skupině, jakou měli v sezoně 2015-16, do 15. května.    
Stávající předplatitelé, kteří si rezervovali místa předem, mohou 
po předložení stávajících abonentek uhradit a vyzvednout si 
novou rezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO od 20. června 
do 20. července 2016.
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří 
nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit 
abonentky na novou sezonu v Inforecepci UFFO od 14. června 
do 30. srpna 2016.

ČINOHERNÍ DIVADLO A

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? / MDP - Divadlo Rokoko
Slavné komorní drama

DNA / Divadlo Bolka Polívky, Brno
Komedie s autobiografi ckými prvky

PANKRÁC ´45 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Fiktivní příběh založený na skutečných událostech

HERCI JSOU UNAVENI / Harlekýn s.r.o.
Francouzská komedie z hereckého prostředí

KAKADU / Dejvické divadlo, Praha
Příběh autistické dívky

ZNOVU A LÍP / Titans um. ag.
Situační komedie

KYTICE / Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Jevištní podoba sbírky balad

SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ / Divadlo P. Bezruče Ostrava
Klasická komedie

ČINOHERNÍ DIVADLO B

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE / Divadlo DRAK 
Životní příběh plný fantazie

K-PAX, SVĚT PODLE PROTA / StageArtCz, Brno
Světový bestseller a fi lmový hit v divadelním provedení

DLOUHÁ VÁNOČNÍ CESTA DOMŮ / Komorní činohra, Praha
Česká premiéra vhodná pro diváky nad 15 let

VÁLKA ROSEOVÝCH / Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Černá komedie

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA / Městské divadlo Mladá Boleslav
Klasická komedie

NA MISKÁCH VAH / MDP - Divadlo ABC
Drama inspirované skutečným příběhem geniálního dirigenta

$LAST / A studio Rubín, Praha
Autorská inscenace o cestě ke štěstí a pochybnostech

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA / Ateliér P. Kracika
Současná komedie

DIVADLO A HUDBA

NEFŇUKA (aneb podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na sou-
ši i na moři) / The Tap Tap
Inscenace s písničkami - příběh postiženého chlapce

NOVECENTO (1900) / Městské divadlo Mladá Boleslav
Monodrama, strhující příběh geniálního klavíristy 

KVIDOULE 3+KK / Cabaret Calembour
Kabaret - české autorské divadlo

KDYBY TISÍC KLARINETŮ / Divadlo Semafor, Praha
Legendární semaforský muzikál

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH 
MDP - Divadlo ABC
Hudební komedie

COMMEDIA FINITA / Div. agentura M. Rusové a Divadlo Viola
Úsměvný příběh s ukázkami árií Emy Destinnové

MALOVANÉ NA SKLE / Městské divadlo Zlín
Zbojnický muzikál

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA / Městské divadlo v Mostě
Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenované 
v kabaretní podobě

DIVADELNÍ DELIKATESY

AIRGROUND / Cirk La Putyka
O cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou přitažlivostí

SLIPS INSIDE / Okidok (Belgie)
Klaunské duo v nevídané frašce

SYNovial / Martin Talaga, Marek Zelinka
Pohybové představení (Ozvěny Malé inventury 2016)

WALLS & HANDBAGS / Losers Cirque Company 
Divadelně taneční akrobatická podívaná

PROTON / Divadlo VOSTO5
Příběh zapomenuté hudební legendy

HOTEL PARADISO / Familie Flöz (Německo)
Cesta do nebe vede peklem - komedie

PIČUS NENÍ KRETÉN / Divadlo Anička a letadýlko
Groteska (Ozvěny Malé inventury 2016)

Podrobné informace naleznete na www.uffo.cz a v divadelním 
bulletinu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

SYNovial, foto: Michal Hančovský



6

AIRGROUND 
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka

První představení nové divadelní sezony 2016-17 v Uffu, první 
představení předplatitelské skupiny Divadelní delikatesy.
O cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou přitažlivostí. 
Klesání i stoupání v jímavém příběhu, v němž se cirkusová 
umění (závěsná akrobacie, acro-yoga a další) prolínají s živou 
hudbou a s prvky pohybového a tanečního divadla. Ocitneme se 
ve vzpomínkách, které se přicházejí rozloučit, vyletíme do výšin, 
seskočíme s padákem, necháme se zachránit a zjistíme, zda je 
možné se osvobodit od svazující minulosti. Každý se musíme 
rozhodnout, jak naložíme se životem, i když to není jednoduchá 
volba. 
Nahlédněte do jednoho životního příběhu a nechte se inspirovat 
k novým vzletům. Událost, která balancuje na hraně několika 
divadelních tvarů. Co se stane, když neudržíme rovnováhu? 
Koncept: Štěpán Benyovszký, Tom Rychetský a kol. Hrají: Anna 
Schmidtmajerová, Šárka Bočková, Tereza Toběrná, David Hlaváč.
Délka představení: cca 55 minut
středa 21. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadelní delikatesy, ostatní  - vstupné 340, 315, 
290 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 6.

JAN HENDRYCH: SOCHY

Profesor Jan Hendrych (*1936) je jeden z posledních zástupců 
tradičního pojetí královské disciplíny fi gurální plastiky. Dlouhá 
léta působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Jan Hendrych je nositelem tradice moderního sochařství, v níž 
čteme genealogii spjatou s odkazem Josefa Wagnera a Josefa 
Kaplického, v evropském kontextu Marina Mariniho. Jeho 
originální, mnohotvárné dílo balancuje mezi experimentem 
a klasicky pojatou modernitou. Ta se vyznačuje suverénní znalostí 
stavby těla, odkazem k antickému archetypu i pochopením pro 
smyslovou kvalitu tělesnosti. Právě na tuto linii, již demonstruje 
skupina aktů obestřených tajemstvím, se soustředí expozice 
v Galerii UFFO plánovaná k 80. výročí autorova narození. 
K Trutnovu pojí sochaře pouto, dlouholeté přátelství s hudební 
rodinou Čakrtových, především s Agátou Čakrtovou - operní 
zpěvačkou, která se osobně zúčastní vernisáže. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 14. 7. v 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a. s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
15. 7. - 16. 8. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - pátek 
9:30 - 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK

Divadelní představení, které uvádíme mimo předplatné. 
Divadelní hra na fi lm aneb gangsterská pohádka na motivy 
fi lmu J. L. Godarda Bláznivý Petříček. Příběh lásky mladého 
muže znuděného všedností a krásné teroristky se odehrává 
na útěku před policií, rodinami, ale také před životem. 
Výprava představení je koncipovaná jako starý fi lmový ateliér, 
kterému dominuje automobil, s využitím zadních projekcí. 
Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Režie: Peter Serge Butko. 
Pro zajímavost povídání režiséra o hře a jejím inscenování: 
http://www.sergeart.com/predstaveni/blaznivy-petricek/
o-predstaveni/
čtvrtek 29. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 420, 395, 370 Kč 
** předprodej vstupenek od 8. 6.

TANEČNÍ KURZ
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Na podzim 2016 připravuje UFFO - SCT další Taneční kurzy pro 
manželské páry a taneční dvojice - tradičně pod lektorským 
vedením manželů Poznarových. Kurzy se budou konat v Národním 
domě v říjnu a listopadu vždy v pátek večer: v říjnu 7., 14. a 21., 
v listopadu 4., 11. a 18. Na závěr pak bude 25. 11. věneček společný 
pro oba kurzy. 
Kurzy budou otevřeny dva: jeden z nich by měl být pro mírně 
až středně pokročilé. O tom, komu bude určen druhý kurz, se 
rozhodne podle počtu přihlášek. Bude:
a) buď pro začátečníky, 
b)  nebo pro pokročilé a více pokročilé s tím, že do programu kurzu 

bude zařazena i výuka základů dalších tanců (např. samba, 
rumba …). 

Máte-li o taneční kurz zájem, můžete se přihlásit do 7. 9. 2016 
na e-mailové adrese: rygrova@uffo.cz. Do e-mailu uveďte: jméno, 
svou e-mailovou adresu, telefon. A především nezapomeňte 
napsat, o který kurz máte zájem: 
*  o kurz pro začátečníky (kurz Z) - pro ty, kteří nikdy netancova-

li, nebo absolvovali taneční kurz pro mládež před několika lety, 
nebo mají za sebou kurz pro začátečníky a myslí si, že opakování 
je matkou moudrosti,

*  nebo o kurz pro mírně až středně pokročilé (kurz M) - pro ty, 
kteří absolvovali taneční kurz 1-3krát, nebo před nedávnou do-
bou taneční kurz pro mládež, mají zažité základy společenských 
tanců,

*  či o kurz pro pokročilé a více pokročilé (kurz P) - pro ty, kteří 
absolvovali taneční kurz 3krát a vícekrát, dobře zvládají základní 
fi gury všech vyučovaných tanců a chtějí si rozšířit své dovednosti 
o další taneční fi gury a nové tance.

Po 9. září Vám pak podle přihlášek zašleme další informace. Na zá-
kladě toho pak budete mít do 30. 9. možnost uhradit kurzovné 
1.200 Kč za taneční pár.

foto: Pavel Hejný
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RODINNÉ UFFOKOUSKY

Také v následující sezoně budou součástí naší programové 
nabídky Rodinné UFFOkousky. Těšit se můžete na ty 
nejlepší divadelní inscenace, které jsou určené jak malým 
návštěvníkům, tak i jejich rodičům. Do Trutnova přijede např. 
Divadlo Spejbla a Hurvínka (Hurvínkovo dobrodružství), Cirk 
La Putyka (Biograf), Divadlo Krapet (Zimní příhody včelích 
medvídků) nebo Divadlo Drak (O dvanácti měsíčkách).
Pokud chcete celou sezonu 2016-17 navštěvovat Rodinné 
UFFOkousky za zvýhodněné vstupné, můžete si za 90 Kč zakoupit 
slevovou kartu, ke které navíc obdržíte drobný dárek. Držitel 
karty pak bude moci uplatnit slevu 20 % ze vstupného na všech 
15 představení. Sleva platí pouze do vyprodání kapacity sálu a je 
určena maximálně pro 4 osoby. Nákup se slevou je možný pouze 
v Inforecepci UFFO. Slevové karty budou v prodeji od 5. 9.  

NABÍDKA KONCERTŮ

Vstupenky na všechny uvedené koncerty jsou již v prodeji.

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Přední česká kapela Druhá tráva, která se během let odchýlila 
od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, 
slaví čtvrt století na scéně.
středa 12. 10. ** vstupné: do 11. 10. 290 Kč, v den koncertu 330 Kč 

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA 
společně s pěveckým sborem KÁCOV z Nového Města nad Metují  
sobota 15. 10. ** vstupné 150 Kč

SLET BUBENÍKŮ 2016
Základ sestavy tvoří Pavel Fajt a Pavel Koudelka. Perkuse bude 
obhospodařovat Tomáš Reindl. Hutné spodky podpoří Milan Cais 
(Tata Bojs). Další bubeníci jsou zatím v jednání.
pondělí 17. 10. ** vstupné: do 30. 9. 290 Kč, od 1. 10. 330 Kč 

MARIE ROTTROVÁ se skupinou NEŘEŽ
Marie Rottrová patří k nejoblíbenějším českým zpěvačkám. Mezi 
její nezapomenutelné písně patří Kůň bílý, Řeka lásky, Měli jsme se 
potkat dřív, Markétka nebo Lásko, voníš deštěm.
úterý 15. 11. ** vstupné 490, 440, 430, 390 Kč 

BEN CRISTOVAO
Dávno se nejedná o účastníka televizní reality show, ale 
o úspěšného mladého zpěváka, který kolem sebe soustředí tým lidí 
posouvající možnosti hudební zábavy o několik kroků dále oproti 
běžné tuzemské produkci. Koncert je na stání.
pátek 18. 11. ** vstupné: do 31. 10. 270 Kč, od 1. 11. 330 Kč 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Dny evropského dědictví (DED), kdy jsou zdarma zpřístupněny 
památkové objekty, se letos v Trutnově uskuteční o víkendu 
10. - 11. 9. Garantem je město Trutnov, koordinátorem celé akce 
je UFFO - SCT. Dny budou slavnostně zahájeny v sobotu 10. 9. 
v 10:00 hodin na Krakonošově náměstí. Kromě tradičního natírání 
pamětní desky 1866 by se také měla uskutečnit kostýmovaná 
scénka na téma - návštěva císaře v našem městě. 
V rámci DED budete moci navštívit Starou radnici, kde bude 
tradičně připravena výstava městské kroniky a fotokroniky. Můžete 
se obdivovat interiéru Haasova paláce, kde bude také připraven 
program z drobných hudebních vystoupení žáků a učitelů 
Základní umělecké školy Trutnov a výstava na téma letošních DED, 
kterým jsou PAMÁTKY A KOMUNITY. Zpřístupněn bude kostel 
Narození Panny Marie, navštívit můžete Galerii města Trutnova 
a Muzeum Podkrkonoší, kde zhlédnete několik výstav, a v muzeu 
v sobotu 10. 9. se také můžete od 14:00 hodin zúčastnit promítání 
s výkladem na téma Památky na válku 1866 na historických 
pohlednicích a fotografi ích. V Městském parku se můžete projít 
podzemní chodbou a také absolvovat prohlídku parku s výkladem 
o stromech, rostlinách a přírodních zajímavostech našeho parku. 
Otevřena bude také dělostřelecká tvrz Stachelberg na Babí, kde 
je instalována nová expozice. Dále bude přístupná kaple sv. Jana 
Křtitele a památník generála Gablenze, u kterého se v sobotu 
10. 9. uskuteční od 15:00 hodin „Rozloučení s létem“ - tradiční 
akce s country hudbou, občerstvením a také hrami a soutěžemi 
pro děti.
Tradicí už se stal také program, který v termínu konání DED 
připravuje Železniční depo Trutnov. Letos se uskuteční v neděli 11. 9. 
Jízdy historického parního vlaku, prohlídka areálu a technologií 
depa, jízdy na malé posunovací mašince v areálu depa, výstava 
lokomotiv a vozů ČD, strojů na údržbu tratí, modelová kolejiště …  

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov

Akce v rámci Dnů evropského dědictví - odpoledne pro celé rodiny. 
K pohodové atmosféře přispěje kapela Patrolla, vystoupí taneční 
skupina Star West. Připraveny jsou také soutěže a hry pro děti. 
Občerstvení zajištěno.
sobota 10. 9. ** u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období. 

 
INFORECEPCE UFFO 
Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: 
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin 

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

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
1. - 17. 7. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin 
18. - 31. 7. zavřeno
1. - 14. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
15. - 28. 8. zavřeno

Robert Křesťan a Druhá tráva
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KINO VESMÍR
 

ČERVENEC A SRPEN 2016

Revoluční 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

ČERVENEC 2016
1. pátek
19:00 hodin

SOUSEDI 2
Americká komedie. Manželé ze sousedního domu vyhnali příliš hlučné 
vysokoškoláky, aby je tam vystřídala jejich dívčí verze.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

2. sobota
3. neděle
19:00 hodin

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Americká fi lmová adaptace romantického bestselleru oblíbené 
autorky Jojo Moyesové. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

4. pondělí
5. úterý
19:00 hodin

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
Americká akční komedie. Bez malého Harta a velkého Johnsona svět 
nezachráníte.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 114 minut ** vstupné 110 Kč

6. středa
19:00 hodin

ASSASSIN
Čínské historické drama nominované na Zlatou palmu v Cannes 2015. 
Vražedkyně dostává rozkaz zabít muže, jemuž byla kdysi přislíbena.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

PARADISE TRIPS                                      ART fi lm pro náročnější diváky
Belgická komedie. Mario, věčně zachmuřený a nevrlý řidič dálkového 
autobusu, vezme před důchodem poslední kšeft. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

8. pátek
9. sobota
16:30 hodin

LEGENDA O TARZANOVI (2D)
Další osudy Tarzana. Přizpůsobil se životu v Londýně, ale je povolán 
zpět do svého domova v džungli.
Mládeži přístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

8. pátek
9. sobota
19:00 hodin

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK (2D)
Americké dobrodružné sci-fi . Souboj lidstva s brutálním, bezcitným 
a technologicky nadřazeným mimozemským nepřítelem.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 133 minut ** vstupné 130 Kč

10. neděle
16:30 hodin

LEGENDA O TARZANOVI (3D)
Mládeži přístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 130 Kč

10. neděle
19:00 hodin

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK (3D)
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 133 minut ** vstupné 150 Kč

11. pondělí
12. úterý
19:00 hodin

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Americká komedie. Mike a Dave podají inzerát s cílem najít dívčí 
doprovod na havajskou svatbu své sestry. 
Mládeži přístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

13. středa
19:00 hodin

SHORT SKIN
Italská komedie. Love story, příběh o dospívání a rodinné drama. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 86 minut ** vstupné 90 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin 

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL                       ART fi lm pro náročnější diváky
Americká hororová klasika z roku 1968 je i na dnešní dobu děsivá.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 100 Kč

15. pátek
16. sobota
16:30 hodin 

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ (2D)                         
Páté pokračování populární animované série. 
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

15. pátek
16. sobota
19:00 hodin

LÉTO ALL EXCLUSIVE
Francouzská komedie. Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamará-
dy a snoubenkou v brazilském ráji.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

17. neděle
16:30 hodin

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ (3D)                         
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

17. neděle
19:00 hodin

SOUSEDI 2
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

18. - 31. 7. KINO VESMÍR NEPROMÍTÁ

SRPEN 2016
1. pondělí
19:00 hodin

ZHASNI A ZEMŘEŠ 
Americký horor. Mladá žena je pronásledována nadpřirozenou bytos-
tí zjevující se pouze ve tmě. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

2. úterý
3. středa
19:00 hodin

UČITELKA
Česko-slovenské drama Jana Hřebejka. 
Mládeži přístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 100 Kč

4. čtvrtek
19:00 hodin

JULIETA                                                   ART fi lm pro náročnější diváky
Drama Pedra Almódovara vypráví o snaze matky přežít v nejistotě. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 99 minut ** vstupné 110 Kč 

5. pátek
19:00 hodin

KROTITELÉ DUCHŮ (3D)
Nová podoba fi lmové série s nejlepšími komediálními herci součas-
nosti.
Mládeži přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 140 Kč

6. sobota
19:00 hodin

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (2D)
Americký akční fantasy horor. Tajná vládní agentura vytvoří speciální 
oddíl ze zločinců. 
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 117 minut ** vstupné 110 Kč

7. neděle
16:30 hodin

KROTITELÉ DUCHŮ (2D)
Mládeži přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 120 Kč

7. neděle
19:00 hodin

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (3D)
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 117 minut ** vstupné 130 Kč

8. pondělí
9. úterý
19:00 hodin

JASON BOURNE
Americký thriller. Návrat agenta Jasona Bournea.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 117 minut ** vstupné 120 Kč

10. středa
19:00 hodin

TEORIE TYGRA
Repríza veleúspěšné české tragikomedie.
Mládeži přístupno ** 101 minut ** vstupné 100 Kč

11. čtvrtek
16:30 hodin 

IKARIE XB 1                                            ART fi lm pro náročnější diváky
Digitálně restaurované československé černobílé sci-fi  z roku 1963.  
Kosmická loď putuje za průzkumem mimozemských forem života. 
Mládeži přístupno ** 88 minut ** vstupné 90 Kč

12. pátek
13. sobota
16:30 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ (2D)
Americký animovaný fi lm. Dozvíte se, co dělají vaši domácí mazlíčci, 
když nejste doma. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

12. pátek
19:00 hodin

MĚLČINY 
Americký thriller. Jedná se o Čelisti pro zcela novou generaci diváků.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 130 Kč

13. sobota
14. neděle
19:00 hodin

ZA LÁSKOU VZHŮRU               
Francouzská romantická komedie. Diane právě prošla rozvodem, 
ale je připravena najít muže svých snů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 138 minut ** vstupné 110 Kč

14. neděle
16:30 hodin 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ (3D)
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

15. pondělí
16. úterý
19:00 hodin 

BLÁZNIVÁ PĚTKA                                   
Francouzská komedie o pětici kamarádů plná zvratů.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 102 minut ** vstupné 100 Kč

17. středa
19:00 hodin

ŠPEKOUN
Švýcarsko-belgická hořká komedie. Kevinovi je 12, vyrůstá s matkou 
a dvěma sestrami. Váží 101 kg a hledá mužský vzor.  
Mládeži přístupno ** titulky ** 81 minut ** vstupné 90 Kč

18. čtvrtek
19:00 hodin 

PRACH                                                              ART fi lm pro náročnější diváky
České rodinné drama, které se z běžné české tvorby vymyká přiroze-
ným akcentem křesťanské víry.
Mládeži přístupno ** 95 minut ** vstupné 100 Kč

19. pátek
20. sobota
16:30 hodin

STRAŠIDLA               
Česká rodinná pohádková komedie Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupno ** 113 minut ** vstupné 120 Kč

19. pátek
20. sobota
19:00 hodin

STAR TREK: DO NEZNÁMA (2D)               
Pokračování slavné sci-fi  série o posádce lodi Enterprise. 
Mládeži přístupno ** titulky ** 130 minut ** vstupné 120 Kč

21. neděle
19:00 hodin

STAR TREK: DO NEZNÁMA (3D)               
Mládeži přístupno ** titulky ** 130 minut ** vstupné 140 Kč

22. pondělí
19:00 hodin

LÍNÁ ZÁTOKA               
Francouzská zábavná komedie a retro detektivka se odehrává 
v nádherně nasnímaných exteriérech severní Francie.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 80 Kč

23. úterý
19:00 hodin

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET (3D)               
Repríza americké dobrodružné fantasy. 
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 113 minut ** vstupné 130 Kč

24. středa
19:00 hodin

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ (2D)                         
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

25. čtvrtek
19:00 hodin

BRATŘÍČEK KAREL                                  ART fi lm pro náročnější diváky
Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla 
Kryla.
Mládeži přístupno ** 79 minut ** vstupné 100 Kč

26. pátek
27. sobota
16:30 hodin

MŮJ KAMARÁD DRAK (2D)               
Americký rodinný fi lm. Pohádky o drakovi jsou jen divokými historka-
mi. Dokud se neobjeví Pete ...
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

27. sobota
28. neděle
19:00 hodin

BOŽSKÁ FLORENCE               
Britská životopisná komedie. Meryl Streep v roli bohaté ženy, jejímž 
snem je zpívat.  
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

28. neděle
16:30 hodin

MŮJ KAMARÁD DRAK (3D)               
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 140 Kč

29. pondělí
30. úterý
19:00 hodin

SEZNAMKA               
Česká romantická komedie. Nalezení partnera se může stát pěkně 
tvrdým oříškem. 
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

31. středa
18:00 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ (2D)
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

 

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografi e ČR.

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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
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