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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2016 
pondělí 2. 5.   ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI

Činoherní divadlo B: Divadlo Kalich, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!

úterý 3. 5.  POVÍDÁLCI
Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 4. 5.  FILMOVÝ KLUB: SMOKE
USA/Německo/1995/W. Wang, P. Auster
Trafi ka představuje ve změti brooklynských ulic 
ostrůvek lidského porozumění. 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

pátek 6. 5.  KAKOTHANASY (brutal death metal/Švýcarsko)
INHUMAN TORMENT (death-grind/Meziměstí)
Koncert 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 100 Kč

sobota 7. 5.  ANETA LANGEROVÁ: NA RADOSTI 2016 
Koncert
Pořadatel: VM ART production
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 440, 420, 390 Kč

středa 11. 5.  FILMOVÝ KLUB: PAŘÍŽ, TEXAS 
Francie/Německo/Velká Británie/1984/W. Wenders 
Road movie, oceněno Zlatou palmou na MFF 
v Cannes, o „americké pustině“ a o muži, který 
prodělal citový šok. 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 12. 5.  KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY NA ÚPICKU 
Přednáší Bc. Josef Cabadaj
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 12. 5.   VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM... 
Činoherní divadlo A: Agentura Harlekýn, s.r.o.
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!  

čtvrtek 12. 5.  JIŘÍ GRUS A JEHO TVORBA
Jiří Grus je přední český výtvarník, trutnovský 
rodák. Povídání s promítáním ukázek prací a po-
pisem každé ze tří disciplín, kterými rámuje svou 
tvorbu: ilustrace knih, kresba komiksů a malba.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 19:00 hodin ** vstupné dobrovolné

pátek 13. 5.  PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

pátek 13. 5.  DRUM ´N ASS VOL. 11 
Večer v režii DK-DJ´s 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 60 Kč

sobota 14. 5.   OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Zábavné odpoledne pro celé rodiny
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov
u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku 
** 15:00 - 18:00 hodin

pondělí 16. 5.  KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro maminky na mateřské dovolené 
a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

úterý 17. 5.  DANKA ŠÁRKOVÁ
Autorské čtení s besedou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 18. 5.   DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ ZLEHKA 
Divadlo a hudba: 
Městská divadla pražská - Divadlo ABC
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 18. 5.  CHOREA CORCONTICA
Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru. 
Spoluúčinkují žáci ZUŠ Úpice.
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

středa 18. 5.  FILMOVÝ KLUB: ZABÍJENÍ 
USA/1956/S. Kubrick
Brilantní noir snímek se točí kolem loupeže 
peněz na dostihovém závodišti. 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 19. 5.   OSTROV ODPADKŮ
Představení pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ: 
Divadlo Plyšového medvídka 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 19. 5.  KLUB DRÁČEK
Akce pro čtenáře od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 19. 5.  PROJEKCE FILMOVÉHO DOKUMENTU 
O prof. PhDr. VLADIMÍRU WOLFOVI
Poté beseda s prof. PhDr. Wolfem
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
a město Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 19. 5.  MĚSTSKÉ ZÁSAHY: „ARCHITEKTONICKÝ FESTIVAL“ 
Přednáška a beseda. TUarch jsou skupinou archi-
tektů pocházejících z Trutnova a jsou absolventy 
zdejšího gymnázia. Součástí večera bude 
dokument Urbanized (USA/Velká Británie/2011/
G. Hustwit), který zkoumá urbanistické projekty 
ve 12 městech napříč planetou. 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 18:30 hodin ** vstupné dobrovolné

čtvrtek 19. 5.  PÁLENÍČKOVO KLAVÍRNÍ TRIO
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, 
České doteky hudby EM-ART, o.p.s.  
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

pátek 20. 5.  MÁJ
Představení pro 8. - 9. tř. ZŠ a SŠ: Dívadlo Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 
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pátek 20. 5.   MONSTER OF METAL WARM UP
Hrají: Post Scriptum (Polsko), Tredis-Harm-Any, 
Dysangelium, Radio Jerevan
Pořadatel: Libor Mazura
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 100 Kč

sobota 21. 5.  GALERIJNÍ NOC GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova ** 16:00 hodin

úterý 24. 5.  PODIVUHODNÝ CIRKUS Dr. TARZANA
Představení pro MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ: Divadlo Drak
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 25. 5.  FILMOVÝ KLUB: CO DĚLÁME V TEMNOTÁCH 
Nový Zéland/2014/J. Clement, T. Cohen
Dávka neotřelého humoru, úspěšně balancující 
na hraně vkusu a trapnosti v jednom z nejlepších 
komediálních hororů. 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 26. 5.  PREZENTACE NOVÉ KNIHY KORESPONDENCE 
JOSEFA ČAPKA A OSWALDA JILLICHA 
Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Okresním výborem Českého 
svazu bojovníků za svobodu v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 26. 5.  GREEN LIFE 
Přednáška českých spolumajitelů národního parku 
na Sumatře. Součástí besedy bude dokument ma-
pující tvorbu soukromého národního parku.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 19:00 hodin ** vstupné dobrovolné

pátek 27. 5.  3. NAROZENINY KULTURNÍHO KLUBU KABINET
PŮLJABLKOŇ (acoustic legend/Praha), SERWATT 
(osobitý hardcore/Brno), PAPA EMYS & JAHNE-
RAL SOUND (reggae system/dancehall/Brno) 
a CHAOSCOMPANY (art/drama/performance/
poetry/Olomouc)
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 19:00 hodin ** vstupné: 
dobrovolný příspěvek je volitelnou nutností

neděle 29. 5.  VEČER S FILMOVOU PROJEKCÍ
Filmové překvapení 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 18:30 hodin ** vstupné dobrovolné

 VÝSTAVY

do 20. 5.  MASARYKŮV ODKAZ
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička, Gymnázium Trutnov ** 
otevřeno: pracovní dny 8:00 - 16:00 hodin ** 
bez vstupného

do 22. 5.  FÜRBACHER & FÜRBACHER
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 24. 5.  ERIKA BORNOVÁ, TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 24. 6.  EXPEDICE DOLOMITY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

1. 5. - 30. 6.  MARTIN ERTNER: MOMENTY V PŘÍRODĚ
Výstava fotografi í. Autor přibližuje lidem krásu 
přírody, zejména pak rostlin a zvířat. 
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

1. 5. - 15. 9.   TKALCOVSTVÍ A ŘEMESLA V KRKONOŠÍCH
Rozšířená interaktivní expozice
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny ** otevřeno: 
úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin 

6. 5. - 4. 9.  STARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ 
ZÁVODY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH 
A POHLEDNICÍCH
Vernisáž 5. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

7. 5. - 7. 7.   PROSTĚ KRÁLOVNA 
Výstava klasických černobílých fotografi í 
MARTINA KABÁTA TÁBORSKÉHO  
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer

12. 5. - 11. 6.  NICOLE TAUBINGER: WALKING ON THE WATER
Vernisáž 11. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

1. 6. - 4. 7.  OTTO PLACHT
Vernisáž 31. 5. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

 KURZY

čtvrtek 5., 12., HLINĚNÉ ČTVRTKY
19., 26. 5.  Kurz keramiky (10 večerů od 14. 4.) pro 

začátečníky i pokročilé nad 16 let. 
Více informací: tel. 724 180 505
Pořadatel: Ludmila Rosiová
ZUŠ Trutnov ** 18:00 - 20:00 hodin

  RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

pondělí 2. 5.  PŘEDENÍ OVČÍ VLNY
10:00 hodin (celodenní kurz) ** cena 800 Kč

úterý 3. 5.  PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Výroba šperků nebo fi gurek z vlny
15:00 hodin ** cena 270 Kč

středa 4. 5.  PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Výroba taštičky, botiček pro miminko z vlny
15:00 hodin ** cena 270 Kč

pátek 13. 5.  SLAMĚNÉ OŠATKY
Výroba ošatky spirálovou technikou ze slámy
16:00 hodin ** cena 270 Kč

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

FÜRBACHER & FÜRBACHER: VÝSTAVA OBRAZŮ 
TRUTNOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Výstava představuje tvorbu známého trutnovského výtvarníka 
Roberta Fürbachera (*1970) a jeho pradědečka Josefa Fürbachera 
(1894 - 1971), který byl rovněž výtvarně činný. Díla obou výtvarníků 
jsou ovšem diametrálně odlišná. Robert Fürbacher, který v letech 
1988 - 1992 navštěvoval uměleckou akademii v holandském 
Rotterdamu, je znám především svými abstraktními obrazy, jejichž 
hlavním rysem je pestrobarevnost promlouvající k nám pocitovou 
otevřeností. Josef Fürbacher měl naopak v oblibě zejména 
krajinomalbu a květinová zátiší. I když se jednalo o malíře samouka, 
jeho obrazy se vyznačují velmi dobrou uměleckou úrovní. 
Výstava potrvá do 22. 5.
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STARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY 
NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH

Výstava historických fotografi í a pohlednic z období před rokem 
1945 připomene podobu tehdejších, mnohdy dnes již dávno 
neexistujících trutnovských továren. K vidění budou často unikátní 
snímky přádelen a tkalcoven lnu, cihelen, papíren, slévárny, 
výrobny cukrovinek, pivovaru, ale např. i miniaturní automobilky, 
která byla historicky první ve východních Čechách. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 5. 5. od 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 4. 9. Vstup zdarma.

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY NA ÚPICKU

Bc. Josef Cabadaj z Úpice se v přednášce bude věnovat konci 
druhé světové války na Úpicku, a to od počátku dubna do 
9. května 1945. Jednalo se o jedno z nejdramatičtějších období 
v novodobých dějinách regionu, završené ozbrojenými střety 
příslušníků SS s českými povstalci, jež si vyžádaly několik mrtvých. 
Přednášející zaměří svou pozornost na neblahou roli školicího 
střediska SS v Úpici na konci války, na příčinu vyhlášení stanného 
práva na Úpicku, na pochod českých rukojmí z Batňovic do Rtyně 
v Podkrkonoší, na zatčení a smrt povstalců Vladimíra Kuldy a Ljuby 
Turka či na nesmyslné vraždy páchané příslušníky SS v Úpici, 
Batňovicích, Rtyni v Podkrkonoší a Havlovicích. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.

PROJEKCE FILMOVÉHO DOKUMENTU 
O prof. PhDr. VLADIMÍRU WOLFOVI

V roce 2016 nechalo město Trutnov natočit Televizí JS v Úpici 
fi lm o významném trutnovském občanovi a historikovi, univ. 
prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi. Premiéra tohoto fi lmu se uskuteční 
právě v muzeu. Po jeho projekci bude následovat beseda 
s prof. PhDr. Wolfem, ve které připomene své dětství v Jaroměři, 
univerzitní studia v Olomouci či počátky svého působení v Trutnově 
v 60. letech. 
Projekce fi lmového dokumentu, pořádaná ve spolupráci s městem 
Trutnov, se koná ve čtvrtek 19. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PREZENTACE NOVÉ KNIHY KORESPONDENCE 
JOSEFA ČAPKA A OSWALDA JILLICHA 

Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA

I více než 70 let od skončení druhé světové války se stále 
objevují nové dokumenty, které jsou výmluvným dokladem 
o hrůzách tohoto největšího konfl iktu v dějinách lidstva. Patří 
mezi ně dopisy Oswalda Jillicha ze Žacléře, vězněného za války 
v koncentračním táboře Sachsenhausen. Ve stejném táboře byl 
vězněn i známý spisovatel Josef Čapek, který část svého života 
prožil rovněž na Trutnovsku. Unikátní Čapkovy i Jillichovy dopisy 
z koncentračního tábora budou součástí nové publikace, vydané 
Českým svazem bojovníků za svobodu. V knize nalezneme rovněž 
básně, kresby, fotografi e a další dokumenty vztahující se k osobám 
Josefa Čapka a Oswalda Jillicha. Součástí prezentace knihy bude 
i stručné seznámení s životními osudy obou vězněných. 
Prezentace nové knihy, realizovaná ve spolupráci s Okresním 
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Trutnově, se 
uskuteční ve čtvrtek 26. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI

Setkání klubu Povídálci se koná v úterý 3. 5. od 9:30 hodin. Akce 
je určena našim nejmenším čtenářům s doprovodem. Společně 
si přečteme nebo budeme vyprávět pohádky, pohrajeme si 
a maminky budou mít možnost prohlédnout a zapůjčit si nejnovější 
knížky pro děti. Program probíhá volnou formou a je přizpůsoben 
věku a počtu přítomných dětí.

KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

Pobočka v HSM bude v pondělí 16. 5. od 9:00 do 11:00 hodin 
k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. Děti 
prožijí klidné dopoledne mezi hezkými knížkami.

DANKA ŠÁRKOVÁ: AUTORSKÉ ČTENÍ S BESEDOU

Danka Šárková je spisovatelkou pro ženy. Z jejích knih je patrné, 
že vše se musí odžít, prožít a přežít a že nikdy není pozdě situace 
řešit, i když se leckdy tváří jako bezvýchodné. Posláním autorky 
je ztvárnit ve svých příbězích to, že se dá předejít katastrofálním 
scénářům a že vše špatné, co se v životě děje, je jen posunem 
k vyššímu vědomí. Její knihy jsou sondou do vztahů (partnerských, 
pracovních, rodinných …). Mnozí čtenáři se s hrdiny příběhů 
ztotožnili a řešení konkrétních svízelných situací v knihách jim 
pomohlo i při rozhodování v jejich skutečném životě. V úterý 17. 5. 
od 17:00 hodin autorka představí kromě svých starších literárních 
děl i dvě knižní novinky - Cesta za „hranice“ a Čekala jsem dlouho!

KLUB DRÁČEK

Setkání klubu Dráček se koná ve čtvrtek 19. 5. od 16:00 do 17:30 
hodin. Potkáte bezpočet duchů a strašidel, od milých a neškodných 
strašidýlek přes zlomyslné skřítky až po nebezpečné přízraky. 
Pokud máte dost kuráže, přijďte se seznámit s tajemnými obyvateli 
Královéhradeckého kraje. Součástí setkání bude i výtvarná dílnička. 
Těšíme se na odvážné čtenáře od 6 do 12 let.

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ S ANDERSENEM 
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

V noci z 1. na 2. 4. proběhla v pobočce knihovny v HSM další Noc 
s Andersenem. Sešlo se 12 dětí ve věku 7 - 11 let, které pilně chodí 
do knihovny, a proto se mohly zúčastnit nocování. Tento rok byl 
věnován pohádce Malá mořská víla. Děti přišly v přestrojení za víly 
a jiné vodní bytosti. Na začátku proběhla soutěž o nejhezčí masku 
a poté následoval program složený z her, soutěží a kvízu. Děti 
uléhaly ke spánku až po půlnoci, některé si ještě četly při baterce. 
Věříme, že tato noc byla kouzelná, tajemná, inspirující k četbě 
a pro malé nocležníky nezapomenutelná.
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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.

NICOLE TAUBINGER: WALKING ON THE WATER

Nicole Taubinger je původem německá umělkyně. Studovala kov 
a šperk na University of Oregon v USA. V současné době žije v ČR, 
její umělecké projekty však putují po galeriích po celém světě. Za-
bývá se především konceptuálním šperkem, objekty, ale také mal-
bou. Těžiště její práce je v oblasti pet artu a trash artu - tedy umění 
vytvářeného z odpadu. Vystaveno bude několik projektů, které 
představí její tvorbu v širším záběru. Na zhotovení svých šperků 
používá předměty denní potřeby, které nás obklopují v takové 
míře, že je ani nevnímáme. Hledá pro ně nový kontext a činí je 
tak viditelnými. Autorka sama říká: „Objekty z polymerů existují 
v překrásných barvách a formách, shlížíme-li na ně, ležící na hro-
madě, víčka od pet lahví nebo mnohé jiné předměty se jeví jako 
drahokamy a jsou plné citového napětí. Pokouším se navrhovat 
šperky tak, aby se materiál spojil sám se sebou, a používám kla-
sické pracovní metody, jimiž ho zpracovávám. Tento materiál se 
nachází ve stavu téměř neopotřebovaném, najdu ho na ulici nebo 
v kontejnerech na plast. Proč nepoužívat předměty, které již exis-
tují ve velkém množství s přihlédnutím k jejich logice, než vytvářet 
nové?“ Ekologický aspekt je důležitým prvkem její práce, která je 
plná nespoutané energie a schopnosti objevovat krásu tam, kde 
by ji nikdo nečekal.
Vernisáž proběhne ve středu 11. 5. v 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 11. 6.

GALERIJNÍ NOC GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Trutnovská galerijní noc se uskuteční v sobotu 21. 5. od 16:00 
hodin. Kromě prohlídky aktuální výstavy Nicole Taubinger: Walk-
ing on the Water v netradičním čase, doplněné o výtvarnou dílnu 
navazující na autorčinu tvorbu, při které se z použitých plastů stá-
vá umění, nabídne i další kulturní zpestření sobotního odpoledne. 
Do říše loutek vás pozve Alena Rodrová se svými soubory z lite-
rárně-dramatického oboru ZUŠ. Se svými žáky předvede stínové 
divadlo - Pohádky kmene Quaraní a Inuitů. Loutky vytvořily děti 
z výtvarného oboru pod vedením Zdislavy Holomíčkové. Takto ori-
ginálně zpracované příběhy zaujmou svojí magickou atmosférou 
nejen dětské diváky. V průběhu večera vystoupí hudební skupi-
na Boundary Jazz Quintet známého trutnovského propagátora 
jazzu Tomáše Katschnera. Jedinečnou součástí večera bude navíc 
představení knihy korespondence Juliany Jirousové a Ivana Mar-
tina Jirouse „Ahoj můj miláčku“ z let 1977 - 1989, která nedávno 
vyšla v renomovaném nakladatelství Torst. Tuto akci pořádáme 
ve spolupráci s Trutnovským literárním klubem. Z unikátní knihy 
bude číst a následné besedy se zúčastní Marta Veselá Jirousová. 
Jiří Peňás ve své recenzi na knihu uvádí: „… od vroucích dopisů 
Boženy Němcové možná v české literatuře nic takového nebylo.“ 
Ivan Martin Jirous byl od svatby s Julianou Jirousovou v roce 1976 
do roku 1989 z politických důvodů čtyřikrát vězněn. Po dobu od-
loučení manželů, které trvalo celkem sedm a půl roku, se stala 
jejich jedinou pravidelnou komunikací korespondence. Přestože 
byla kontrolována a tematicky i formálně omezována cenzurou, 
je soubor 357 vzájemných dopisů z let 1977 až 1989 sdělný, nabitý 
láskou, zprávami o dění, poezií, kritičností i humorem a společnou 
vírou, že vše, co se právě rodině děje, má vyšší smysl.
Tradičním a příjemným zpestřením večera bude nabídka skvělé 
kávy z trutnovské Kafírny a ochutnávka portugalských vín z vino-
téky Cerfi s Wines.

EXPEDICE DOLOMITY

Výstava pořádaná ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov 
při příležitosti významného životního jubilea jednoho z nejvěhlas-
nějších fotografů Krkonoš Jiřího Havla zachycuje loňskou výpra-
vu do Dolomit. K vidění jsou nejen snímky Jiřího Havla, ale také 
dalších členů fotoklubu KDÚ: Jiřího Flídra, Vladimíra Groha, Pavla 
Hintnera, Miroslava Horčičky, Zdeňka Pilce a Miroslava Roubínka. 
Výstava potrvá do 24. 6.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

ERIKA BORNOVÁ, TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Výstava Eriky Bornové a Tomáše Císařovského je jedním z našich 
záměrů představit autory, které spojuje nejen umění, ale i spo-
lečná životní cesta. V Galerii UFFO se setkávají umělci - manželé 
při retrospektivě své dosavadní tvorby. V případě T. Císařovského 
představujeme malby, které v našich velkorysých prostorách vytvo-
ří koncepční linii, a tvorba jeho ženy Eriky potvrdí, právě z hlediska 
objektu či sochy, její oprávněnost a velkorysost.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s. 
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 24. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

OTTO PLACHT

Malíř Otto Placht se narodil v roce 1962 v Praze. Vystudoval Aka-
demii výtvarných umění a na začátku 90. let působil v ateliéru fi -
gurální a monumentální tvorby profesora Načeradského. Známý je 
především svými velkými exotickými obrazy inspirovanými několi-
kaletým pobytem v jihoamerické džungli u indiánů  kmene Šipibó. 
„Jde do určité míry o expresionismus, vizionářské malování, fan-
tastické zobrazení vnitřního světa, spíše než toho vnějšího,“ říká 
o své tvorbě Otto Placht.
Je z rodu malířů, pro které se stává malba živým médiem a dává 
zapomenout na řeči o smrti obrazu. Možná je to dáno tím, že neu-
stále hledá způsob, jak co nejpřesvědčivěji dostat z hlavy své vize. 
Podstoupil opakovaně cestu z Prahy do Amazonie, ale ne jako tu-
rista. Žil tam, oženil se, účastnil se šamanských rituálů a maloval. 
V džungli strávil řadu let a na jeho obrazech je to znát. Jsou plné 
květin, divokých zvířat, zářivých barev ...
Vernisáž se koná v úterý 31. 5. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s. 
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
1. 6. - 4. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

PROSTĚ KRÁLOVNA

Příběh secesního interiéru aneb Budova plná motivů. Výstava 
klasických černobílých fotografi í MARTINA KABÁTA TÁBORSKÉHO 
zpracovaných speciální fotografi ckou technikou z romantického 
19. století, tzv. Sabatierovým efektem. 
Setkání s autorem se uskuteční v pondělí 16. 5. od 18:00 hodin.
7. 5. - 7. 7. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V NOVÉ SEZONĚ

Stávající divadelní sezona pomalu končí a nová už se intenziv-
ně připravuje. Stejně jako dosud nabídne UFFO - SCT i v sezoně 
2016-17 divadelní předplatné ve čtyřech skupinách: Činoherní di-
vadlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba, Divadelní delika-
tesy. Poprvé by měly být všechny čtyři skupiny téměř vyrovnané 
i počtem představení - zvyšuje se totiž počet představení ve skupi-
ně Divadelní delikatesy. DD bude tvořit 7 představení, ostatní tři 
skupiny nabídnou po 8 představeních. 
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné předplati-
telské skupině, jakou měli v sezoně 2015-16, a to buď vyplněním při-
hlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním přihlášky na e-mai-
lovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu prosím uveďte VŠECHNY 
tyto údaje: jméno a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, 
ČD B, DH nebo DD), čísla řady a sedadel, která měl abonent v sezo-
ně 2015-16, a požadovaný počet - kolik míst chce abonent rezervo-
vat pro sezonu 2016-17. V případě, že u abonenta došlo ke změně 
e-mailové adresy či telefonního čísla, uveďte také tyto aktuální údaje. 
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé DO 15. KVĚTNA 
2016. Na pozdější požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán 
zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa ve všech čtyřech 
abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat 
i stejná místa v hledišti, nemůžeme je však zaručit.  
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mo-
hou 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 ne-
využili 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?
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko
DNA
Divadlo Bolka Polívky, Brno
PANKRÁC ´45
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
HERCI JSOU UNAVENI
um. ag. Harlekýn s.r.o.
KAKADU
Dejvické divadlo, Praha
ZNOVU A LÍP
Titans um. ag.    
KYTICE
Klicperovo divadlo Hradec Králové
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
Divadlo P. Bezruče, Ostrava

ČINOHERNÍ DIVADLO B
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MELIÈSÉ
Divadlo DRAK Hradec Králové 
K-PAX, SVĚT PODLE PROTA
StageArtCz, Brno
DLOUHÁ VÁNOČNÍ CESTA DOMŮ
Komorní činohra, Praha
VÁLKA ROSEOVÝCH
Divadlo A. Dvořáka, Příbram
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Městské divadlo Mladá Boleslav
NA MISKÁCH VAH
MDP - Divadlo ABC 
$LAST
A studio Rubín, Praha
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Ateliér Petra Kracika

DIVADLO A HUDBA

NEFŇUKA
The Tap Tap 
NOVECENTO (1900)
Městské divadlo Mladá Boleslav
KVIDOULE 3+KK
Cabaret Calemboure
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Divadlo Semafor, Praha
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH   
MDP - Divadlo ABC
COMMEDIA FINITA
um. ag. M. Rusové a Divadlo Viola 
MALOVANÉ NA SKLE
Městské divadlo Zlín
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Městské divadlo v Mostě

DIVADELNÍ DELIKATESY

AIRGROUND
Cirk La Putyka
SLIPS INSIDE
Oki Dok (Belgie)
SYNovial
Martin Talaga, Marek Zelinka
(uvádíme jako Ozvěny Malé inventury 2016)
WALLS & HANDBAGS
Losers Cirque Company a STK Theatre Concept / SKUTR
PROTON
Divadlo VOSTO5
HOTEL PARADISO
Familie Flöz (Německo)
PIČUS NENÍ KRETÉN
Divadlo Anička a letadýlko  
(uvádíme jako Ozvěny Malé inventury 2016)
   
V době uzávěrky tohoto čísla Radničních listů byl návrh dramaturgie 
nové divadelní sezony připraven, avšak jednotlivá konkrétní 
představení se teprve sjednávala. Může tedy ještě dojít ke změně 
některého z titulů - proto: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PÁLENÍČKOVO KLAVÍRNÍ TRIO
Pořadatel: město Trutnov, UFFO - SCT, 

České doteky hudby EM-ART, o.p.s.

Koncert v rámci Dvořákova festivalu, který každý rok propojuje 
kulturu a cestovních ruch. K dispozici je také permanentka 
na všechny festivalové koncerty za 360 Kč. Více informací: www.
dvorakuvfestival.cz.
Páleníčkovo klavírní trio vzniklo loni na AMU v Praze, kde studuje 
pod vedením prof. J. Hudce. Již po pár týdnech působení získalo 
ocenění na Soutěži B. Martinů a posléze se zařadilo mezi šest 
fi nalistů na soutěži komorních souborů Premio „Antonio Bertolini“ 
v Miláně. V současné době se soubor připravuje na vystoupení 
na „Aurora Chamber Music Festival“ ve švédském Vanersborgu 
a na četná vystoupení po ČR. Každý z členů patří k vyhledávaným 
mladým českým sólistům a komorním hráčům. 
Trio tvoří Markéta Janoušková - housle, Jan Zvěřina - violoncello, 
Andrea Vavrušová - klavír.
Program: Ludwig van Beethoven, Sergej Rachmaninov, Felix 
Mendelssohn.
čtvrtek 19. 5. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 4.
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CIRK-UFF POŠESTÉ!
3. - 5. 6. 2016

6. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory 
Ministerstva kultury ČR a města Trutnova

Je to neuvěřitelné - člověku to připadá vlastně nedávno, kdy se 
v Trutnově poprvé objevil název Cirk-UFF a vy jste se dozvěděli, 
že je to název festivalu věnovaného novému cirkusu. A mnozí 
z vás se ptali, co že to ten nový cirkus vlastně je. Letos se Cirk-UFF 
uskuteční 3. - 5. června a bude to už pošesté! A většina Trutnováků 
i lidí z okolí se už nemusí ptát, co je to nový cirkus. Naopak - festival 
si našel spoustu příznivců a fanoušků, kteří se na festivalové dění 
moc těší.
Letošní festival nabídne tři dny naplněné až po okraj představeními, 
akrobatickými dílnami, párty i koncerty, a to nejen v Uffu, ale také 
v jeho okolí a tradičně i v cirkusovém šapitó. 
Vše vypukne v pátek 3. 6. před Uffem. ZAHÁJENÍ FESTIVALU nabídne 
v 16:30 - 17:00 hodin ukázku vystoupení novocirkusové legendy, 
hvězdy a skvělého člověka v jedné osobě - Davida Erikssona ze 
Švédska. Ten před dvěma roky spolu s uměleckou partnerkou Fofo 
skvěle bavil a rozesmával publikum Uffa při svých neuvěřitelných 
produkcích. Při ZAHÁJENÍ můžete mít právě vy štěstí a získáte jednu 
ze šesti vstupenek, které věnujeme zdarma na představení PINK ON 
THE INSIDE, s nímž David přijede letos a které se uskuteční v neděli 
5. 6. od 19:45 hodin v šapitó. Anebo na vás padne štěstí v podobě 
dvou vstupenek na středobod letošního ročníku, tedy na světovou 
premiéru představení FILAMENT americko-německého souboru 
Short Round Productions, jež proběhne v pátek 3. 6. od 21:00 
hodin v Uffu. 

Program, který se koná venku, je bez vstupného. Předprodej 
vstupenek na představení v Uffu a šapitó zajišťuje od 12. 4. 
Inforecepce UFFO a Turistické informační centrum. Vstupenky jsou 
k dispozici také on-line.
Podrobnější informace o představeních a účinkujících naleznete 
na www.cirkuff.cz a v tištěné programové brožurce festivalu, která 
bude k dispozici v květnu v obou prodejních místech vstupenek. 
Od 12. 4. jsou v prodeji (pouze v Inforecepci UFFO) také 
Cirk-UFF pasy v ceně 770 Kč. Tyto pasy opravňují majitele ke vstupu 
na veškerá placená vystoupení, která se uskuteční v rámci festivalu, 
za výrazně zvýhodněnou cenu. Cirk-UFF pasů je vydáno omezené 
množství - 100 ks. Jejich prodej bude ukončen nejpozději 27. 5.

Majitelé Cirk-UFF pasů se mohou těšit na 6 vystoupení:

SHORT ROUND PRODUCTIONS (USA/Německo): 
FILAMENT
Světová premiéra. Inspirováno fi lmem pro mladé z 80. let. Filament 
sleduje 8 postav a jejich příběhy spojené s dospíváním. Jedná 
se o nový přístup k vyprávění příběhu, jenž kombinuje úžasné 
cirkusové dovednosti s láskou, sebeobjevováním, přijetím a zradou. 
Divák je do příběhu vtažen intenzivním působením kombinace 
oslnivých světel a nakažlivého soundtracku. Tvůrce Joseph Pinzon, 
sám špičkový akrobat a umělec, jenž působil například v Cirque du 
Soleil, přináší spolu s osmi performery světové úrovně nový, svěží 
pohled na akrobatické divadlo.
Režie: Joseph Pinzon. Účinkují: Tom Ball, Bertan Canbeldek, 
Sammy Dinneen, Leilani Franco, Anna Kichtechenko, Thula Moon 
Martin, Julian Schulz, Masha Terentieva.
pátek 3. 6. od 21:00 hodin, sobota 4. 6. od 20:30 hodin ** UFFO ** 
vstupné 330, 290 Kč

UNO? DUE? TRE! Pásmo 3 představení: 

CINK CINK CIRK: DOPESHOW VOL. 2
Bolí tě hlava? Dej si prášek. Bolí tě břicho? Dej si prášek. Bolí tě 
zub? Dej si prášek. Bolí tě srdce? Dej si prášek. Bolí tě duše? Dej si 
prášek. Prášek jsi a v prášek se obrátíš. Nechť tě růžová síla provází. 
Kritika? Nestoudnost? Vulgarismus? Jak pro koho.

COLINE & VALENTIN (Francie): CHAMPIONNAT
Vítejte na 12. tanečním maratonu! Po dobu 4 měsíců, 2 týdnů 
a téměř 78 hodin Coline a Valentin, poslední dva fi nalisté, 
pokračovali k boji o vítězství. Jejich cílem je nejen vyhrát tuto 
soutěž ... Po 100. pípnutí vytvoří nový absolutní rekord!
Coline a Valentina zná publikum Cirk-UFFu z roku 2014, kdy se 
na festivalu představili v rámci světové premiéry představení Dolls 
Cirku La Putyka. Nyní se jedná o první samostatnou spolupráci 
Coline a Valentina, a to v choreografi i předního současného 
tanečníka a choreografa Simona Tanguye. Oba umělci předvádějí 
dechberoucí akrobacii. 
Účinkují: Coline Mazurek, Valentin Verdure. 

ŠÁRKA BOČKOVÁ, VOJTĚCH FÜLEP: 3CM
Poetická vize vztahu ženy a muže. Převážně nonverbální pohybová 
forma vytváří abstraktní obrazy, které jsou ale založeny na reálných 
situacích. Všechny situace se vážou ke vztahu a kontaktu mezi 
dvěma lidmi. Je vůbec možné propojit dvě v rozlišných sférách 
samostatně existující bytosti? Název 3CM jsme zvolili, protože 
je to podle nás přesně ta vzdálenost, která může dělit jednoho 
od druhého. Nebo může vyjadřovat míru, kterou občas stačí 
překročit, aby se lidé od sebe vzdálili. 
pátek 3. 6. ** šapitó ** 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč

CIRKUS TETY: HUSÍ KRKY  
Intimní zpověď dvou žen 30+. Technikou propojení nového cirkusu 
s prvky fyzického divadla převádějí své vzpomínky a zážitky 
do obecnější roviny. Odhalují svůj vzájemný vztah a docházejí přes 
konkrétní situace k archetypálním momentům. Dotýkají se témat 
ženského přátelství, svého vzhledu a vystupování ve společnosti, 
milostných vztahů, pracovního nasazení i mateřství. Po celou dobu 
prosazovaná individualita, někdy i vzájemná rivalita, vyústí v to, 
že jsme vlastně všichni stejní, i když každý máme jiný tvar lebky.
Režie: Radim Vizváry. Hrají: Katka Klusáková a Pavla Rožníčková. 
sobota 4. 6. ** šapitó ** 13:00 hodin ** vstupné 100 Kč       

BRATŘI V TRICKU: FUNUS
Ochutnejte pohřební koktejl černé grotesky a poetických obrazů 
namíchaný pomocí cirkusových disciplín. Naše pohřební společnost 
s posledním ručením vám nabízí široký sortiment služeb: žonglování 
nebožtíkem, akrobacii s vdovou, danse macabre u tyče či ulehnutí 
do rakve. Nadstandardní péče zahrnuje rovněž mrtvou hudbu 
k obřadu, plačícího řečníka, čerstvě nakrájenou cibuli a černé 
trenýrky pro zemřelého. 
Parte a příprava obřadu: Veronika Poldauf Riedlbauchová. 
Pozůstalí: Mattia Comisso, Klára Hajdinová, Adam Jarchovský, 
Václav Jelínek a Kristina Spirulina.
sobota 4. 6. v šapitó od 17:30 hodin, 
neděle 5. 6. v Uffu od 18:30 hodin ** vstupné 150 Kč

DAVID ERIKSSON (Švédsko): PINK ON THE INSIDE
Novocirkusová hvězda opět v Trutnově! Připojte se k hodinové 
chaotické cestě nabité energií, při níž cirkusový umělec David 
Eriksson svléká vrstvu po vrstvě své mužnosti a snaží se najít své 
vnitřní já. Pink On The Inside je cirkusové představení, v němž 
jsou použity komediální prvky, žonglování, ekvilibristika s ping-
pongovými míčky a akrobacie k pravdivé a upřímné výpovědi 
o tom, jaké to je být mužem.  
sobota 4. 6. od 21:45 hodin ** neděle 5. 6. od 19:45 hodin ** 
šapitó ** vstupné 280 Kč 
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BRATŘI V TRICKU: ŽONGLÉRSKÉ MINIATURY  
Jedinečné a neopakovatelné představení, o jehož průběhu rozho-
dují diváci. Bratři v tricku přivážejí rekvizity ze všech svých před-
stavení. Ať už to jsou Malíři, kteří vznikali přímo pro první ročník 
Cirk-UFFu. Úspěšnou Plovárnu si možná fanoušci festivalu pama-
tují z roku 2013. Představení Prasečí cirkus mělo dokonce v roce 
2014 premiéru právě v Trutnově. Bratři v tricku jsou s festivalem 
od jeho prvopočátků, račte si připomenout či doplnit chybějící 
zážitky. Žonglérské miniatury jsou pečlivě vybraná čísla - nejen 
z těchto představení - vložená do klobouku. Račte losovat! Zveme 
vás na neutuchající studnici humoru v kombinaci s bravurně zvlád-
nutým žonglérstvím.
neděle 5. 6. ** šapitó ** 14:00 hodin ** vstupné 150 Kč           

PRUHOVANÁ VÝZVA

Festival Cirk-UFF, to není jen pestrá přehlídka vystoupení, ale 
i výrazné oživení dění v našem městě. Věříme, že k tomu přispěje 
i naše letošní novinka.
Zveme tedy všechny ty, kteří v sobě mají trochu toho „cirkusáctví“, 
aby přišli v neděli 5. 6. v 15:00 hodin k Uffu a na sobě měli pruhované 
oblečení. Právě v 15:00 hodin totiž vypukne Cirkus Pride, což je 
mimo jiné průvod, kterého se zúčastní i vybrané soubory a jehož 
součástí můžete být i vy! Každý „pruhovaný Cirk-UFFák“ se navíc 
bude moci připojit ke společnému focení na začátku průvodu 
a v jeho závěru získá originální festivalovou placku (odznak). 
Věříme, že tím založíme novou tradici a festivalový průvod bude 
mít každý další rok víc a víc účastníků. 

NOVÁ AKCE PRO DĚTI

Dvacet let jsme vám vždy v květnu přivedli či přivezli do Trutnova 
Strašidláky a vy jste se mohli vydat na výpravu za neznámými či 
téměř vyhynulými strašidly. Představili jsme vám tak všechny 
dostupné strašidlácké druhy. Samozřejmě - zbývají ještě některé 
strašidlácké potvory, ale ty jsou pro nás nedostupné: buď místem, 
kde přebývají, nebo svou nebezpečností či naopak křehkostí apod. 
Rozhodli jsme se proto, že Strašidláky jubilejním 20. ročníkem 
v roce 2015 ukončíme. 
A místo nich dětem nabídneme jiné dobrodružství. Bude to akce 
pod názvem DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA a nabídneme vám ji 
každý rok v červnu. Každý rok také bude mít jiné téma, které vám 
napoví, za jakým dobrodružstvím se vydáte. Budete se při tom 
toulat přírodou v okolí Trutnova, zdolávat nástrahy a překážky, 
které vám trasa přinese, plnit i nějaký ten konkrétní úkol. Vždy 
se setkáte s něčím tajuplným nebo neznámým, neobvyklým, či 
dokonce mimozemským. Bude to zajímavá procházka pro mladší 
děti od 3 do 10 let a jejich doprovod (rodiče či prarodiče či strýčky 
a tety ...). Letos se tato Dobrodružná výprava uskuteční v neděli 
19. června. Vypravíme se ZA POKLADY PERMONÍKŮ A TRPASLÍKŮ.
Ovšem pozor! Abychom organizaci akce zvládli a abyste vy, její 
účastníci, nemuseli absolvovat čekání v dlouhých frontách, bude 
počet dětských účastníků omezen: prodáme jen 500 dětských 
vstupenek! Vstupenky budou mít půlhodinovou startovní platnost 
(13:00 - 13:30 / 13:30 - 14:00 / 14:00 - 14:30 / 14:30 - 15:00 hodin). 
V dané půlhodině, na kterou si koupíte vstupenky, se budete moci 
vydat na trasu za dobrodružstvím.  
neděle 19. 6. ** start na cestě Na Lukách (za koupalištěm) 
ve 13:00 - 15:30 hodin (startuje se v konkrétní půlhodině uvedené 
na vstupence - vstupenky si zakupte v předprodeji, počet 
vstupenek pro děti je omezen) ** vstupné: 40 Kč pro děti, 20 Kč pro 
dospělý doprovod ** předprodej vstupenek pouze v Inforecepci 
UFFO od 2. 5. ** trasa povede lesy Poříčského hřbetu, cíl bude 
nedaleko psího útulku   

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov

Zábavné odpoledne pro celé rodiny. V rámci programu bude 
zahájena letní sezóna, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. 
Jana Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který slouží 
zároveň jako rozhledna. K pohodové atmosféře přispěje kapela 
Patrolla, vystoupí taneční skupina Star West, připraveny budou 
soutěže a hry pro děti. O „vojenskou parádu“ se postará Klub 
vojenské historie Trutnov, jehož členům zároveň patří poděkování 
za průvodcovské služby v obou zmíněných památkových objektech. 
Občerstvení zajištěno.
sobota 14. 5. ** u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ ZLEHKA
Divadlo a hudba: Městská divadla pražská - Divadlo ABC

Děj se odehrává v americké tančírně tanga, kde se setkávají lidé 
nejrůznějšího věku, pohlaví, národnosti, náboženského vyznání či 
sexuální orientace ... To, co je důležité venku, zde není podstat-
né ... Jde tu totiž o jediné - o tanec. Argentinské tango - krásné 
ženy, vysoké podpatky, odvážné šaty, vášeň, slunce, temperament 
... anebo také obyčejní lidé, jak ve své knize říká Robert Fulghum: 
„Poutníci směřující k místu zasvěcenému potřebě lásky, dotyku 
a objetí, které pohání hluboce lidská potřeba pohybovat se spo-
lečně do rytmu hudby - obyčejná touha tancovat.“ Tango zde totiž 
není pouhým tancem, ale životní cestou, novým způsobem vnímá-
ní sebe i světa kolem - otevřením dveří v pokoji života. 
Režie: Miroslav Hanuš. Hrají: Jiří Hána, Jiří Klem, Tomáš Novotný, 
Zdeněk Vencl, Henrieta Hornáčková, Stanislava Jachnická, Lucie 
Pernetová/Barbora Janatková, Veronika Janků, Zbyněk Fric, Jana 
Drbohlavová, Dalimil Klapka, Patricie Soukupová, Radka Fidlero-
vá, Hana Doulová, Evellyn Pacoláková, Viktor Dvořák, Petr Klimeš, 
Zbigniew Kalina, Jaroslav Vlach, Radek Ježil. Tanečníci tanga: Rad-
ka Šulcová/Veronika Beďáňová, Marek Hilšer/Jan Hnilička. Hudeb-
ní doprovod: Jaroslav Brabec, Lukáš Pelikán/Jaroslav Friedl, Pavel 
Peroutka/Pavel Lžičař/Jiří Hilqart, Gabriela Vermelho/Dana Jelínko-
vá/Ludmila Budínská. Ve spolupráci se školou tanga Caminito.cz
středa 18. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč 
** předprodej vstupenek od 11. 4.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

10. 6.  PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby

13. 6.  RŮŽOVÉ BRÝLE
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
Vstupné 340, 315, 290 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 4.

23. 6.  MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Vstupné 80 Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. 5.

24. a 29. 6.  TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Koncert

17. 10.  SLET BUBENÍKŮ
Koncert
Vstupné do 30. 9. 290 Kč, od 1. 10. 330 Kč. 
Předprodej vstupenek od 25. 4.
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KINO VESMÍR
 

KVĚTEN 2016

Revoluční 20, Trutnov

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

1. neděle
16:30 hodin

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA (3D)
Americké dobrodružné fantasy.  
Mládeži přístupno ** dabing ** 114 minut ** vstupné 140 Kč

1. neděle
19:00 hodin

ULICE CLOVERFIELD 10
Americké mysteriózní drama. Příběh možná líčí, možná nelíčí osudy 
tří lidí, které celosvětová katastrofa (která se možná vůbec nestala) 
uvěznila ve vybaveném podzemním krytu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

2. pondělí
16:30 hodin
3. úterý
19:00 hodin

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Americké dobrodružné akční sci-fi . Systém frakcí je kompletně 
rozvrácený, rozhoří se souboj mezi jednotlivými vůdci. Tris a Čtyřka se 
musejí rychle rozhodnout, komu věřit. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 110 Kč

2. pondělí
19:00 hodin

GIRL POWER
Český dokumentární fi lm o ženách, které zasvětily svůj život graffi ti, 
i když této subkultuře naprosto dominují muži. Pražská writterka 
Sany ukazuje nový pohled na fenomén chápaný veřejností jako 
vandalismus.
Mládeži přístupno ** 92 minut ** vstupné 80 Kč

4. středa
19:00 hodin

TEORIE TYGRA
Repríza české tragikomedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že 
míval sny i vlastní vůli, a chce zpátky vládu nad svým životem.
Mládeži přístupno ** 101 minut ** vstupné 110 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP        
Český celovečerní dokumentární fi lm o historii i současnosti 
Divadla Sklep, sledující principy jeho dlouhé existence a soudržnosti 
a portrétující jeho výrazné osobnosti.
Mládeži přístupno ** 96 minut ** vstupné 90 Kč

6. pátek
19:00 hodin

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Repríza amerického dobrodružného dramatu. Hugh Glass zůstává 
v americké divočině sám, těžce zraněn a opuštěn proradným 
Fitzgeraldem.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 151 minut ** vstupné 100 Kč

7. sobota
8. neděle
19:00 hodin

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Česká romantická komedie. Moderní dynamická Eva má skvělý vztah 
se svým bývalým manželem. Doufá, že se dají znovu dohromady, ale 
v cestě stojí Honzův nový objev, krásná Linda.  
Do 12 let nevhodné ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

9. pondělí
19:00 hodin

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA (2D)                                  
Americké akční sci-fi . Tým Avengers, který se snaží chránit lidstvo, 
se rozdělí na dva tábory poté, co politické tlaky vyústí v nový řídicí 
systém. 
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 148 minut ** vstupné 120 Kč

10. úterý
19:00 hodin

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA (3D)                                  
Americké akční sci-fi .  
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 148 minut ** vstupné 140 Kč

11. středa
19:00 hodin

DALEKO OD LIDÍ
Francouzské dobrodružné drama. Alžírsko 1954. Uprostřed neklidné 
a násilné doby se na cestu přes pohoří Atlas vydává podivná dvojice 
mužů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 Kč

12. čtvrtek
19:00 hodin

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ                        ART fi lm - pro náročnější diváky
České životopisné drama. Skutečný příběh mladé ženy, která v roce 
1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila osm lidí. 
Do 15 let nevhodné ** černobílý ** 105 minut ** vstupné 100 Kč

13. pátek
19:00 hodin

LÍDA BAAROVÁ
Repríza českého velkofi lmu o ženě, která milovala Ďábla.
Do 12 let nevhodné ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

14. sobota
15. neděle
16:30 hodin

BELLA A SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Francouzský rodinný fi lm. Chlapec Sebastian a jeho velký horský pes 
Bella, které milují už čtyři generace, se vrací s novým příběhem.
Mládeži přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

14. sobota
15. neděle 
19:00 hodin

BOJ
Dánské morální drama. Vojenský důstojník je se svou jednotkou 
na zahraniční misi, zatímco jeho žena se doma snaží vypořádat 
s každodenními starostmi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 Kč

16. pondělí
17. úterý
19:00 hodin

ANI VE SNU!
Česko-slovenský romantický fi lm. Šestnáctiletá Laura je hbitá, mrštná 
a paličatá. Touží se dostat do party parkouristů a zaskočí ji láska, 
kterou poprvé ucítí k Lukymu. Její vysněný svět je ale opakem reality.
Mládeži přístupno ** 79 minut ** vstupné 110 Kč

18. středa
10:00 hodin

PÁSMO POHÁDEK HERMÍNY TÝRLOVÉ 1
Pásmo pro nejmenší z Národního fi lmového archivu. Ukolébavka, 
Příhody Ferdy Mravence, Ferda v cizích službách, Ferda v mraveništi.
Pro děti od 3 do 8 let ** 50 minut ** vstupné 30 Kč

18. středa
19:00 hodin

PTÁCI A LIDÉ
Francouzské fantasy drama. Dva lidé se v pařížském letištním 
komplexu nedaleko Roissy pokoušejí dát smysl své existenci. 
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 90 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

LÍZA, LIŠČÍ VÍLA                                    ART fi lm - pro náročnější diváky
Maďarská hravá černá komedie. Mladá žena touží po lásce. Problém 
je v tom, že všichni její nápadníci nějakým způsobem zemřou.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

20. pátek
21. sobota
16:30 hodin

ANGRY BIRDS VE FILMU (2D)
Americký animovaný fi lm nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale 
jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý 
opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří partičku 
neoblíbených outsiderů. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

20. pátek
21. sobota
19:00 hodin

X-MEN: APOKALYPSA (2D)
Americké dobrodružné akční fantasy. Od počátku civilizace byl uctíván 
jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského 
světa X-Menů, načerpal sílu ostatních mutantů a stal se nesmrtelným 
a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze 
světa, který nachází.
Mládeži přístupno ** dabing ** 130 minut ** vstupné 120 Kč

22. neděle
16:30 hodin

ANGRY BIRDS VE FILMU (3D)
Americký animovaný fi lm. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 150 Kč

22. neděle
19:00 hodin

X-MEN: APOKALYPSA (3D)
Americké dobrodružné akční fantasy.
Mládeži přístupno ** dabing ** 130 minut ** vstupné 140 Kč

23. pondělí
19:00 hodin

HLEDÁNÍ
Francouzské drama. Čtyři osudy, které spojila válka a bizarní zvraty 
osudu během války v Čečensku.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 149 minut ** vstupné 90 Kč

24. úterý
19:00 hodin

UŽ JE TADY ZAS
Německá komedie dle knižního bestselleru. Co kdyby Hitler v roce 
1945 nezemřel, ale pouze usnul? A co kdyby se probudil v 21. století?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

25. středa
19:00 hodin

NAŠE MALÁ SESTRA                            ART fi lm - pro náročnější diváky
Japonské emocionální rodinné melodrama, které na čechovovském 
půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu všednosti.
Mládeži přístupno ** titulky ** 126 minut ** vstupné 90 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin

LAGERFELD                                           ART fi lm - pro náročnější diváky
Francouzský celovečerní portrét Karla Lagerfelda, výjimečného muže, 
ikony světového módního průmyslu a hlavního návrháře značky 
Chanel.  
Mládeži přístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 100 Kč

27. pátek
19:00 hodin

JAMES WHITE
Americké drama. Newyorčan James White je lehkomyslný dvacátník 
se sebedestruktivními sklony, který navzdory své inteligenci není 
schopen udržet si práci.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

28. sobota
16:30 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM (2D)
Americký rodinný fantasy fi lm. Alenka se ujala řemesla po svém otci 
a strávila několik let jako mořeplavkyně. Po návratu do Londýna 
objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické říše 
divů. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

28. sobota
29. neděle
19:00 hodin

PÁTÁ VLNA
Americké dobrodružné sci-fi . Země byla zničena čtyřmi vlnami stále 
se stupňujících smrtících útoků. Cassie prchá světem prostoupeným 
strachem a nedůvěrou a zoufale se snaží zachránit svého mladšího 
bratra.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 100 Kč

29. neděle
16:30 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM (3D)
Americký rodinný fantasy fi lm. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 105 minut ** vstupné 150 Kč

30. pondělí
19:00 hodin

ZLO NIKDY NESPÍ
Americký horor. Poté, co Jessie a Mark ztratí svého syna, adoptují 
osmiletého chlapečka Codyho. Ten je nesmírně citlivý a hodný, má 
však jedno velké tajemství - bojí se usínání. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 100 Kč

31. úterý
19:00 hodin

JAK PŘEŽÍT SINGLE
Americká romantická komedie. Existuje správný a špatný způsob, 
jak být nezadaný, ale … je tu také Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. 
David. New York je plný osamělých srdcí hledajících vhodný protějšek 
za účelem fl irtu, manželství či něčeho mezi tím.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


