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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V DUBNU 2016 
pátek 1. 4.   CATSKA (ska-punk/Rtyně v Podkrkonoší)

Velmi mladá a nová 7členná formace  
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 
dobrovolné

neděle 3. 4.  POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Tramtarie
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 4. 4.  AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Alena a Jiří Márovi: Japonsko
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 4. 4.  RUCE EURIDIČINY
Literárně-hudební pásmo o vztahu K. Čapka 
a V. Nezvala. Účinkují: Gabriela Filippi, 
Filip Sychra (přednes). Hudební doprovod: 
žáci ZUŠ Trutnov (melodie J. Ježka). 
Připravil: Mgr. Hasan Zahirovič, Ph.D.
Pořadatel: Klub bratří Čapků 
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin ** 
vstupné: pro členy KBČ 50 Kč, ostatní 100 Kč

pondělí 4. 4.  ALENA A JIŘÍ MÁROVI: RAKOUSKO A FRANCIE
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 5. 4.  POVÍDÁLCI 
Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

úterý 5. 4.  ČERVENÁ
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 6. 4.  FILMOVÝ KLUB: HLUBOKÝ SPÁNEK
USA/1946/H. Hawks. Soukromý detektiv 
vyšetřuje složitý případ. Na počátku byly 
nekryté šeky. Brzy přibývají vraždy ...
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 7. 4.  ROBINSON CRUSOE
Představení pro 5. - 9. třídy ZŠ: Divadlo Polárka
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin 

čtvrtek 7. 4.  NA MOTORCE SEVERNÍM VIETNAMEM
Přednáší PhDr. Ludmila Žlábková
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 7. 4.  ROBERT BALZAR NEW TRIO 
& GABRIELE MIRABASSI 
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 8. 4.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ANNY MOTYČKOVÉ
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

pátek 8. 4.  JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 9. 4.  BURRIERS (Leonard Cohen style), 
ARANEPOCHAL (one man + acoustic bass 
guitar), CALVERA (one man + bass guitar and 
loop), DIMITAR (písničkář)
Barvitý hudební zážitek s účastí podmanivých 
britských Burriers, doplněný třemi originálními 
pražskými hudebními projekty. 
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 150 Kč

neděle 10. 4.  RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Cylindr
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 11. 4.  KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 11. 4.  MILENA MÁ PROBLÉM
Zábavná one woman show Šárky Vaculíkové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 12. 4.  JARMILA MANDŽUKOVÁ: 
PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ
Přednáška 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 12. 4.  KONEC DĚTÍ
Spolek divadelních ochotníků A. Jirásek, Úpice
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 13. 4.  FILMOVÝ KLUB: ZÁKON TOUHY 
Španělsko/1987/P. Almodóvar. Příběh 
sourozenců Tiny a Pabla. Tina se nechala 
přeoperovat na ženu a nenávidí všechny chlapy, 
kromě svého bratra. Pablo je homosexuál ...
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 14. 4.  NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ NA ÚPICKU 
Přednáší PhDr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 14. 4.  PETR BENEŠ QUARTET
ADAM BEN EZRA 
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

sobota 16. 4.  LISTOLET (trance-folk/Brno)
TLUPA TLAP (folk-rock/Pilníkov)
Listolet je poetická kapela ze Západních 
Karpat, prorazila singlem Lullaby. Tlupa Tlap je 
skupina známá nejen pokusy nasadit do hudby 
netradiční nástroje.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 100 Kč

neděle 17. 4.  WORKSHOP VÝTVARNÉ SKUPINY G:UMA 
A VÝTVARNÉ DÍLNY BOSORKA
Akce pro celou rodinu - kreativní tvorba 
několika výtvarnými technikami a způsoby.     
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 14:00 hodin ** bez vstupného
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pondělí 18. 4.  KAREL ČAPEK: POHÁDKA POŠŤÁCKÁ
Představení nejen pro děti o tajemství pošty, 
o přátelství a čestnosti. Účinkují: Tomáš 
Morávek a Hasan Zahirovič. Režie: Hasan 
Zahirovič. 
Pořadatel: Klub bratří Čapků 
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin ** 
vstupné: pro členy KBČ 50 Kč, ostatní 100 Kč, 
děti zdarma

úterý 19. 4.  PODIVUHODNÝ CIRKUS Dr. TARZANA
Představení pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ: Divadlo Drak 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

středa 20. 4.  THE PIANIST
Divadelní delikatesy: Thomas Monckton 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 20. 4.  JIŘÍ MORAVČÍK
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Klub Kabinet ** 19:00 hodin

čtvrtek 21. 4.  KLUB DRÁČEK 
Akce pro čtenáře od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 21. 4.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ADÉLY BROŽKOVÉ A NELY BROŽKOVÉ
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

čtvrtek 21. 4.  KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Divadlo a hudba: Divadlo Bez zábradlí, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 22. 4.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ANDREY JECHOVÉ, 
MARKÉTY SUCHÁNKOVÉ, TOMÁŠE TALÁBA, 
TEREZY ANDREJČÁKOVÉ A MARCELY CHRTKOVÉ
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

pátek 22. 4.  AUTORSKÝ LITERÁRNÍ VEČER 
ADÉLY HAVLOVÉ A KATEŘINY JÁNOVÉ
Pořad studentek trutnovského gymnázia  
Café & coctail bar Kafka (Krakonošovo nám., 
bývalý Narcis) ** 19:00 hodin

pátek 22. 4.  COLORSOUND DNB NIGHT
Další rezidentní drum ´n bassová akce
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 60 Kč

neděle 24. 4.  CESTA DO PRAVĚKU
Rodinné UFFOkousky: Městské divadlo Zlín
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 25. 4.  RICHARD MÜLLER 
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
UFFO ** 19:00 hodin

úterý 26. 4.  OSOBNÍ STYL A IMAGE: II. DÍL
Seminář stylistky Dany Beranové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 26. 4.  4TET
Koncert
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** 19:00 hodin

středa 27. 4.  FILMOVÝ KLUB: VOLNOBĚH 
1999/Slovinsko/J. Burger. Smutná komedie 
o třicátníkovi, jenž bydlí v pokojíku 
na studentské koleji.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 28. 4.  OBĚTI OSVĚTIMI A POPÍRAČI HOLOCAUSTU
Přednáší PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
spolu s Okresním výborem Českého svazu 
bojovníků za svobodu v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 29. 4.  MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2016
Pořadatel: ZUŠ Trutnov ve spolupráci 
se spolkem STUDIO a tanečními skupinami 
z Trutnova
Taneční sál ZUŠ ** 17:15 - 20:00 hodin

sobota 30. 4.  ČARODĚJNICE
Tradiční akce zejména pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT a SVČ Trutnov
Spolupořadatel: MEBYS Trutnov s.r.o.
Sraz před Uffem ve 20:00 hodin, 
program od 20:45 hodin Na Nivách

 VÝSTAVY 
do 12. 4.  PATRIK PROŠKO: MÍSTO ČINU

12. 4. se od 17:00 hodin uskuteční autorem 
komentovaná prohlídka výstavy.
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

do 15. 4.  JAZZ WORLD PHOTO 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
a Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 17. 4.  MILOŠ TRÝZNA: 
OBRAZY A KRESBY - JEN TAK PRO RADOST
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 23. 4.  JAREK 4/4
Výstava fotografi í Jarka Plesara
Pořadatel: Galerie Domu tisku v Trutnově
Galerie Domu tisku v Trutnově

do 24. 4.  FOTOGRAFIE: 60 LET FOTOKLUBU 
KDÚ TRUTNOV - VÝBĚR Z TVORBY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 4.  ONDŘEJ PAVELKA: SVĚT BAREV A POCITŮ
Výstava maleb, kde se autor snaží vyjádřit 
lidské emoce nebo výrazy obličeje barvami.   
Pořadatel: Galerie Hippo 
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 30. 4.  STANISLAV DIVIŠ: 
ZBYTKY NECHTĚNÝCH DOTEKŮ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

1. - 30. 4.  MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

20. 4. - 24. 5.  ERIKA BORNOVÁ, TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ
Vernisáž 19. 4. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

21. 4. - 17. 6.  EXPEDICE DOLOMITY 2014
Vernisáž 20. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

22. 4. - 22. 5.  FÜRBACHER & FÜRBACHER
Vernisáž 21. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY 
  RUKODĚLNÉ KURZY,

které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
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pátek 8. 4.  PLETENÍ Z PEDIGU
Varianta na 3 hodiny: pleteme na pevné dno. 
Cena 290 Kč.
Varianta na 5 hodin: vyplétané dno, varianty 
opletků, větší dóza či košík, oválný truhlík. 
Cena 430 Kč.
16:00 hodin (příp. dle dohody později)

pátek 8. 4. PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
sobota 9. 4.  Hospodářské koše

sobota 9. 4.  SKLENĚNÁ MOZAIKA
9:00 - 12:00 hodin

sobota 9. 4.  SKLENĚNÉ VITRÁŽE TIFFANI
11:00 - 17:00 hodin

sobota 9. 4. KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU:
neděle 10. 4.  PASTELKA

pátek 15. 4.  KERAMICKÉ ODPOLEDNE
Pro dospělé i děti (s doprovodem dospělého)
16:30 hodin ** cena 270 Kč, děti 70 Kč

čtvrtek 21. 4.  MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Hedvábné šály a šátky 
15:30 hodin ** cena 320 Kč

sobota 23. 4.  MĚDĚNÝ ŠPERK - TEPANÝ
14:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 23. 4.  DRÁTOVANÝ ŠPERK
16:30 hodin ** cena 250 Kč

neděle 24. 4.  ŠPERKY ZE ZIPŮ
Na výběr budete mít různě barevné zipy 
a mnoho tipů na šperk.
9:30 hodin ** cena 250 Kč

 PŘIPRAVUJE SE 
sobota 7. 5.  ANETA LANGEROVÁ: NA RADOSTI 2016

Koncert
Pořadatel: VM ART production
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 440, 420, 390 Kč

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

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

FOTOGRAFIE: 60 LET FOTOKLUBU 
KDÚ TRUTNOV - VÝBĚR Z TVORBY

Trutnovský fotoklub KDÚ má v současné době 23 členů, kteří se 
scházejí se zarputilou pravidelností Každé Druhé Úterý ke svým 
diskusím nad fotografi emi a nejen nad nimi. V letošním roce 
fotoklub slaví 60. výročí svého založení. Při této příležitosti 
probíhá v Muzeu Podkrkonoší výstava fotografi í, která výběrově 
mapuje tvorbu současných i bývalých členů fotoklubu. Výstava 
potrvá do 24. 4.

MILOŠ TRÝZNA: 
OBRAZY A KRESBY - JEN TAK PRO RADOST

Výstava, pořádaná u příležitosti letošního umělcova významného 
životního jubilea, představuje tvorbu Miloše Trýzny především 
z posledních desetiletí. Na výstavě jsou k vidění oleje, kolorované 
perokresby a pastely. Převažují motivy Trutnova a okolí, ale 
vystavena jsou i květinová zátiší, akty, krajiny a umělcovy oblíbené 
stromy. Výstava potrvá do 17. 4. 

FÜRBACHER & FÜRBACHER: VÝSTAVA OBRAZŮ 
TRUTNOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Výstava představí 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. Vernisáž 
proběhne ve čtvrtek 21. 4. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 22. 5.

NA MOTORCE SEVERNÍM VIETNAMEM

PhDr. Ludmila Žlábková představí své nedávné putování 
z Hanoje do hor severního Vietnamu, podél čínských hranic 
vesnicemi etnických menšin, obdělávajících terasovitá rýžová pole 
na strmých svazích hor, až k moři do Ha Long, zátoky zanořujícího 
se draka, světově známé památky UNESCO. Nejchudší část země 
procestovala s přáteli na zapůjčených skútrech. Jiný dopravní 
prostředek ani nebylo možné použít, auto by neprojelo bahnitým 
závalem, staveništěm budované vodní elektrárny, ani by nezdolalo 
příkrá horská stoupání a klesání v místech, kde silnička mizí a mění 
se v suťové pole. Díky motorkám prožili skutečný Vietnam, který je 
zemí pozoruhodných kontrastů - divoké přírody, ale i dynamického 
rozvoje městských aglomerací. Je vlastí činorodých lidí, schopných 
obchodníků, kteří nadevše staví rodinu, komunistickou zemí, 
v níž tepe tržní hospodářství. Přednáška se koná ve čtvrtek 7. 4. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ NA ÚPICKU

Historik PhDr. Ondřej Vašata se ve své přednášce bude věnovat 
aktivitám politické strany Národní obec fašistická (NOF) 
na Úpicku ve 20. až 40. letech 20. století. NOF, i když stála v rámci 
Československa na okraji politického spektra, měla na Úpicku 
ve 30. letech velmi silné postavení. Zvláštní pozornost bude 
přednášející věnovat činnosti NOF v regionu za druhé světové války 
a připomene i osudy některých jejích funkcionářů, k nimž patřil 
např. později známý léčitel Josef Prouza z Batňovic. Zmíní rovněž 
návštěvy vůdce NOF Radoly Gajdy v regionu i činnost okresního 
soudce JUDr. Václava Rady z Trutnova, který ve 30. letech patřil 
k předním českým fašistům. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 
14. 4. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

OBĚTI OSVĚTIMI A POPÍRAČI HOLOCAUSTU

Uplynulo více než 70 let od konce druhé světové války a svědků, 
kteří se s námi mohou podělit o své prožitky z věznění 
v koncentračních a vyhlazovacích táborech nacistického režimu, 
je nyní již velmi málo. Přibývá naopak těch, kteří o utrpení obětí 
i o existenci a funkci vyhlazovacích táborů pochybují, ba je přímo 
popírají. Přednášející PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., z Historického 
ústavu AV ČR ve své přednášce seznámí posluchače s přístupem 
současných států k připomínání holocaustu a genocidy i popírání 
nacistického vraždění, které skončilo velkými soudními spory 
ve Velké Británii a USA. Větve mezinárodní organizace popíračů 
holocaustu sahají i do ČR a dotýkají se nejen funkce a existence 
ghetta v Terezíně, ale též tragických událostí v Lidicích a Ležákách. 
Součástí přednášky bude beseda s někdejším vězněm vyhlazovacího 
tábora v Osvětimi. Přednáška realizovaná spolu s Okresním 
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Trutnově se koná 
ve čtvrtek 28. 4. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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JAZZINEC 2016

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
spolupořadatel UFFO - SCT za podpory města Trutnova, 

Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Závěrečný měsíc Jazzince přináší řadu mimořádných zážitků. 
Od jediného vystoupení nejvýraznější osobnosti slovenské hudby 
Richarda Müllera až po nezkrotného baviče a improvizátora 
z Izraele Adama Ben Ezru. Zajímavá spojení v netradičních 
sestavách. Třetí měsíc mezinárodní jazzové přehlídky opět 
dokazuje, čím je Jazzinec zcela výjimečným - spojováním 
nespojitelného a vytvářením neopakovatelného.

čtvrtek 7. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

ROBERT BALZAR NEW TRIO & GABRIELE MIRABASSI  
Špičkoví domácí jazzmani a slavný rodák z italské Perugie po-
važující klarinet za kouzelný proutek: stačí prý mávnout a po-
může vám nalézt cestu k jazzu zakotvenému na křižovatce 
kultur. Kontrabásník Robert Balzar už jazzincové publikum 
uchvátil mnohokrát, nejvíce po boku Dana Bárty. Nyní nechá 
vyniknout svého hosta - klarinetistu, kvůli jehož tónu a inven-
ci se vyplatí tiše a pokorně nechat plynout čas a být vděčný 
za možnost být u toho.

čtvrtek 14. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

PETR BENEŠ QUARTET 
Klavírista, skladatel, sideman a učitel, kterého přestalo napl-
ňovat hrát hudbu jiných, takže zkomponoval vlastní, založil 
kvartet a natočil album PBQ+1, které se saxofonistou Ondře-
jem Štveráčkem, kontrabasistou Tomášem Barošem, bubení-
kem Markem Urbánkem a hostujícím trumpetistou Miroslavem 
Hloucalem pokřtí na Jazzinci.

ADAM BEN EZRA (Izrael)
Muzikant a zpěvák spoléhající pouze sám na sebe, hýřivé nápa-
dy, pětistrunný speciální kontrabas, looping, efektové krabičky 
a kmitající prsty. Jen těžko se budete bránit nutkání vstát a za-
čít se vlnit či tančit. Ben Ezra tohle dokáže na open scénách 
s tisíce lidmi stejně jako v malých klubech. Nakažlivá radost 
z muzicírování a úcty k různým kořenům hudby, starým tisíce 
let.

středa 20. 4. ** 19:00 hodin ** Klub Kabinet

JIŘÍ MORAVČÍK: 
HLEDÁNÍ HUDBY JAKOU JEŠTĚ NIKDO NESLYŠEL
Troufalá mise, ale propojenost hudebního světa, v němž se kří-
ží žánry a styly se starobylými tradicemi, takovému úsilí dává 
smysl. Hudební publicista a jeho oblíbené poslechové večery 
nám ukazují, co zajímavého se ještě stále dá objevovat v hud-
bě. Pamatujete? Před lety nám Jiří Moravčík pouštěl třeba zpě-
vačku Zaz, když ji ještě v Čechách vůbec nikdo neznal. A dnes 
vyprodává největší sály světa. 

pondělí 25. 4. ** 19:00 hodin ** UFFO

RICHARD MÜLLER (SK)
Speciální koncert aneb Nebude to také ľahké nenechat se 
unést největšími hity hvězdy slovenské, ale i české popmusic 
za doprovodu kapely, ve které je i několik nám dobře zná-
mých jazzmanů (Matěj Benko, Michal Žáček, Martin Gašpar). 
Mnohonásobný slovenský Slavík vystupuje jen zřídka a pečlivě 
si vybírá, kde bude koncertovat. Nabídku Jazzince přijal bez 
váhání a nabídl, že vedle svých velkých hitů dojde i na něco 
speciálního pro Trutnov. Takovýto koncert se už možná nikdy 
opakovat nebude.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

pátek 8. 4. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Absolventský koncert Anny Motyčkové (klavír, uč. J. Ocetníková)
Hosté: orchestr Musica Candida, komorní soubor PoLenka, 
H. Josífková, Š. Mareš, M. Suchánková ad.
Program: F. Chopin, D. Bowie, C. Debussy, A. L. Webber ad.

čtvrtek 21. 4. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Absolventský koncert Adély Brožkové (fl étna, uč. J. Štrunc; 
zpěv, uč. H. Kundrtová) a Nely Brožkové (viola, uč. J. Hylská)
Hosté: fl étnové trio Ambrosia, klarinetové trio, L. Červený, 
T. Korbel ad.
Program: J. S. Bach, G. F. Telemann, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
V. Monti, T. Korbel ad.

pátek 22. 4. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Absolventský koncert Andrey Jechové, Markéty Suchánkové 
(zobcová fl étna, uč. L. Jiranová), Tomáše Talába, Terezy 
Andrejčákové a Marcely Chrtkové (klavír, uč. L. Viesnerová)
Hosté: soubor PoLenka v různých komorních uskupeních
Program: F. Mancini, F. M. Veracini, F. Chopin, S. Rachmaninov, 
A. Piazzola, L. Janáček, M. Mier, D. Alexander, D. Bateman, 
skladby z oblasti populární hudby 

Mgr. Blanka Matysková
ZUŠ Trutnov

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2016
Pořadatel: ZUŠ Trutnov ve spolupráci se spolkem STUDIO

a tanečními skupinami z Trutnova

Mezinárodní den tance se slaví 29. dubna od roku 1982, kdy ho 
vyhlásila International Dance Committee of the International 
Theatre Institute, partnerská organizace UNESCO. Od té doby 
je tento den každoročně slaven na celém světě jako připomín-
ka narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese 
Noverrea (1727). V ČR se celorepublikové oslavy tohoto dne 
konají od roku 2010.
Záměrem Mezinárodního dne tance je spojit dohromady vše-
chen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní 
formu a radovat se z její univerzality, rušící veškeré politické, 
kulturní a etnické bariéry, a spojit lidi dohromady v míru a přá-
telství společným jazykem - tancem.
Hlavním mediálním partnerem oslav bude Česká televize 
a v rámci jejího on-line vysílání proběhne živý přenos otevřené 
baletní lekce telemostem mezi piazzettou Národního divadla 
v Praze a prostranstvím před Janáčkovým divadlem v Brně.
ZUŠ Trutnov reaguje na výzvu společnosti Vize tance a v pátek 
29. dubna otevře dveře tanečních sálů široké veřejnosti! Na-
bízíme pestrou paletu tanečních stylů a srdečně zveme do Zá-
kladní umělecké školy Trutnov ve Školní ulici (budova A), kde 
budou probíhat následující lekce:
17:15 - 18:00 Balet (ZUŠ), Dancehall (Mája)
18:15 - 19:00 Moderní - scénický tanec (ZUŠ)
19:15 - 20:00 Contemporary dance (ZUŠ), Africký tanec (ZUŠ)
Vyberte si kterýkoliv z nabízených workshopů nebo můžete 
absolvovat malý taneční maraton a vyzkoušet všechny. Lekce 
jsou určeny všem bez rozdílu věku a dosavadních tanečních 
zkušeností. Vstup na lekce je zdarma.
Bližší informace podá Jana Michaličková, tel.: 604 355 695, 
e-mail: michalickova.jana@seznam.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 5. 4. ** 9:30 hodin

Další setkání klubu Povídálci. Akce je určena našim nejmenším 
čtenářům s doprovodem. Společně si přečteme nebo budeme 
vyprávět pohádky, pohrajeme si a maminky budou mít mož-
nost prohlédnout a zapůjčit si nejnovější knížky pro děti. 
Program probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a po-
čtu přítomných dětí.

KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

pondělí 11. 4. ** 9:00 hodin

Zveme maminky na mateřské dovolené, aby i se svými ratolest-
mi zavítaly do pobočky v Horním Starém Městě. Budou tu pro 
vás připraveny pěkné obrázkové knížky.

JARMILA MANDŽUKOVÁ: PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ
úterý 12. 4. ** 17:00 hodin ** studovna

Přednáška známé autorky kuchařek a knih o zdravém životním 
stylu. Spisovatelka, lektorka a astroložka Jarmila Mandžuková 
se zdravému životnímu stylu věnuje již velmi dlouho. Napsa-
la kromě kuchařek spoustu knih na téma zdravá strava, diety 
a hubnutí, biopotraviny, přírodní léky na různé neduhy a ne-
moci a publikace o léčivé síle vitamínů a minerálů. 
Její knižní hity Co jíst, když... a Co pít, když... doslova obletěly 
nejen Českou republiku (vyšly i na Slovensku) a mají své nadše-
né čtenáře dodnes.
Přednáška nám umožní získat důležité informace o zdravém 
životním stylu a o správné výživě, neboť to, co jíme a kolik toho 
sníme, působí na zdraví každého z nás.

KLUB DRÁČEK
čtvrtek 21. 4. ** 16:00 - 17:30 hodin

Při dubnovém setkání klubu Dráček opět potkáte bezpočet du-
chů a strašidel, od milých a neškodných strašidýlek přes zlomy-
slné skřítky až po nebezpečné přízraky. 
Pokud máte dost kuráže, přijďte se seznámit s tajemnými oby-
vateli kraje Pardubického. A protože jsou Pardubice městem 
perníku, bude na děti čekat i malé perníkové překvapení. Sou-
částí našeho setkání bude i výtvarná dílnička. 
Těšíme se na odvážné čtenáře od 6 do 12 let.

OSOBNÍ STYL A IMAGE: II. DÍL
SEMINÁŘ STYLISTKY DANY BERANOVÉ

úterý 26. 4. ** 17:00 hodin ** studovna ** vstupné 50 Kč

Městská knihovna Trutnov pro velký ohlas pořádá II. díl semi-
náře Osobní styl a image s Danou Beranovou. Tentokrát vám 
ukáže, jak vybrat správný materiál oděvů, vhodný typ obuvi 
a na co si dávat při nákupu pozor. Jak pomocí make-upu pod-
trhnout vaše přednosti a naopak potlačit nedostatky. Poradí 
a vysvětlí využití doplňků a šperků. A nakonec ukáže typy úče-
sů k tvaru obličeje a způsobu nalíčení. Přednáška bude doplně-
na projekcí a tištěnými materiály.
Počet míst je omezen. Rezervace do 22. 4., tel. 499 815 544.

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.

STANISLAV DIVIŠ: ZBYTKY NECHTĚNÝCH DOTEKŮ

Poeticky nazvaná výstava představí plátna jednoho z klasiků čes-
ké abstraktní malby - Stanislava Diviše. Je to další z členů výtvar-
né skupiny Tvrdohlaví, který bude v Trutnově prezentovat svoji 
tvorbu. Stanislav Diviš (narozen roku 1953 v Kutné Hoře) studoval 
Akademii výtvarných umění v Praze a dlouhá léta působil spo-
lu s Jiřím Davidem v intermediálním a konceptuálním ateliéru 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dnes je v českém 
prostředí ikonou ryzí abstrakce. Jeho výrazná plátna s nezaměni-
telnou formou uzavřených a ohraničených monochromních ploch 
v sobě nesou rozumem přísně kódovanou zprávu o tomto světě, 
mystická sdělení stejně jako záznam všední reality prostřednic-
tvím barevného znaku. Vystavena budou díla z cyklů, které daly 
název této výstavě - Nechtěné doteky a Zbytky, ale také další série 
prací (Medvídek, Partitury, Hvězda). Výstava potrvá do 30. 4.

JAZZ WORLD PHOTO 2016

Galerie města Trutnova je jako každý rok partnerem meziná-
rodní fotografi cké soutěže Jazz World Photo. Ve výstavních 
prostorách městského úřadu jsou představeny snímky, které 
z necelých tří set přihlášených prací do užšího výběru zvolila 
mezinárodní porota. Samotní vítězové byli tradičně vyhlášeni 
při festivalovém fi nále Jazzince. Výstava potrvá do 15. 4.

EXPEDICE DOLOMITY 2014

Fotografi cké úlovky z předloňské výpravy věhlasného trutnov-
ského fotografa Jiřího Havla a jeho přátel do Dolomit před-
staví třetí letošní výstava ve výstavních prostorách městského 
úřadu. Tato akce je pořádána při příležitosti významného ži-
votního jubilea, které letos Jiří Havel slaví. Vernisáž proběhne 
ve středu 20. 4. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 17. 6.

ALENA A JIŘÍ MÁROVI: RAKOUSKO A FRANCIE

Svůj nový pořad autoři přibližují alespoň několika informacemi:
„Po všech našich exotických cestách jsme obrátili pozornost 
na Evropu. Představíme vám nejzajímavější místa Rakouska 
- vyšplháme se do Alp, zavítáme k jezerům, vodopádům i le-
dovcům. Seznámíme vás se životem na venkovském statku, 
navštívíme významná města i horské vesnice, navštívíme fan-
tastickou čokoládovnu i muzeum křišťálů.
Přes Německo a Švýcarsko zamíříme do Francie. Budeme ob-
divovat Savojské Benátky i Lyon. Na pronajatém hausbótu 
se vydáme po vodním kanále Du Midi. Projedeme se také 
po nejvyšším mostě Evropy, nahlédneme do historických míst 
i do francouzských vinic a do kráterů sopek.“
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a stejného počtu 
dokumentárních fi lmů z různých koutů světa. Na přípravě a usku-
tečnění cest se podílí celá rodina, jak se můžete dozvědět na 
www.jirkamara.cz, kde najdete také postřehy z cest a fotografi e. 
pondělí 4. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 29. 2.
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ČERVENÁ
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické

Hra o věčném souboji umění a komerce na pozadí skutečné 
události a života pozoruhodného malíře a grafi ka, amerického 
„abstraktního expresionisty“ lotyšského původu Marka Roth-
ka. Ten v roce 1958 získal prestižní zakázku na výzdobu restau-
race Four Seasons v nové budově na Park Avenue. V té době 
se ale cítil frustrovaný z toho, že jsou jeho obrazy kupovány 
jen proto, že je to módní, ale že nikdo nerozumí jejich pravým 
významům. Chtěl vytvořit něco, „co by zkazilo chuť k jídlu ka-
ždému parchantovi, který by v restauraci jedl“ ... Divadelní hra 
propojuje ve scénickém provedení drama s výtvarným uměním. 
Režie: Viktor Polesný. Hrají: Miroslav Etzler, Martin Kraus.
úterý 5. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 330, 305, 
280 Kč ** předprodej vstupenek od 29. 2.

THE PIANIST
Divadelní delikatesy: Thomas Monckton (Nový Zéland)

Velkolepý nástroj klavír a vše okolo něho v novocirkusovém 
představení. Sólové představení jednoho z nejuznávanějších 
mladých herců své země - Novozélanďana Thomase Monckto-
na, který trénoval na Jacques Lecoq škole v Paříži. Kouzelná 
kombinace pantomimy a cirkusových umění se v inscenaci 
PIANISTA slévá v jedinečný zážitek plný humoru a překvapení.
Účinkuje: Thomas Monckton (Nový Zéland).
středa 20. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné: do 31. 3. 
320, 295 Kč, od 1. 4. 370, 345, 320 Kč ** předprodej vstupenek 
od 29. 2.

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Divadlo a hudba: Divadlo Bez zábradlí, Praha

Činoherní komedie. On ženatý, ona vdaná - osudové setkání 
dvou lidí, které přeroste v celoživotní lásku a každoroční ně-
kolikadenní nevěru. Brilantní komedie s mnoha půvabnými 
momenty, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než 
lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, 
v němž se mění chování, oblečení i názory obou protagonis-
tů, tvoří kalendář událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let 
1951 až 1975 americkou společností.
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák.
čtvrtek 21. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 330, 305, 
280 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 3. 

ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Činoherní divadlo B: Divadlo Kalich, Praha

Vizionářská komedie svede dohromady čtyři výjimečná jména: 
současný přední divadelní autor Petr Kolečko, jehož hry se pro 
řadu diváků stávají přímo kultem, napsal na tělo hereckým 
legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi „vizionářskou 
komedii“ Žena za pultem 2: Pult osobnosti. Exkluzivní autor-
ský tým doplňuje výrazná režisérská osobnost David Drábek. 
Můžete tedy vidět Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera ve čtyřech 
rolích v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může 
být pravda!
Režie: David Drábek. Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus.
pondělí 2. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 335, 
310 Kč ** předprodej vstupenek od 21. 3.

KONEC DĚTÍ
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice

Mimo divadelní předplatné můžete v dubnu v Uffu vidět před-
stavení úpického divadelního spolku. 
Vladimír Hetfl ejš, režisér inscenace KONEC DĚTÍ, napsal:
„Jsem přesvědčen, že divadlo má mluvit k problémům své 
doby. Jaromír Ptáček v roce 1968 byl zřejmě téhož názoru, 
protože jinak by svou rozhlasovou hru Konec dětí nenapsal. 
Tragický příběh mladé matky, který diváci sledují v přenosu ze 
soudní síně, jsem se rozhodl rozšířit, aby nejen řešil následky 
zoufalého činu, ale aby současně hledal jeho příčiny.
Tři desítky postav předloží divákům zrcadlo, ve kterém se kaž-
dý najde. Žalobce, obhájce, soudce i všichni svědci přece hovoří 
naší řečí. Můžeme se s nimi ztotožnit - a přece hovoří o vraždě! 
A všichni diváci se také budou moci vyjádřit - to téma se totiž 
týká nás všech…!
Abych dokázal zmíněná rozšíření a úpravy textu udělat 
při vší úctě k původnímu autorovi, oslovil jsem řadu lékařů, 
právníků, chemiků i fi lozofů. Bylo úžasné sedět v kancelá-
ři prof. MUDr. P. Pafka, v ordinacích MUDr. J. Škopové nebo 
MUDr. E. Rychlíkové, číst posudky MUDr. Z. Klingerové, 
Doc. MUDr. J. Zvěřiny, Doc. MUDr. P. Kasala, JUDr. N. Vaňurové, 
Ing. M. Duškové, prof. MUDr. H. Haškovcové, MUDr. M. Vejbě-
ry, Mgr. T. Karla, Mgr. I. Šustrové a dalších. Dozvídal jsem se ne-
uvěřitelné věci! Pak jsme se dali do práce a pokusili se o jakési 
investigativní divadlo. Děkuji všem, kteří se na něm podílejí!“ 
Zajímavá inscenace, která se setkává s dobrými ohlasy diváků, 
a to nejen v Úpici, ale dokonce i v Praze, kde ji úpický spolek hrál 
již dvakrát v D21. Inscenace si odnesla také několik ocenění od-
borné poroty z krajské divadelní přehlídky v Červeném Kostelci.
úterý 12. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 3.

PATRIK PROŠKO: MÍSTO ČINU

Tvorba Patrika Proška je zaměřena především na hyperrealis-
tické a výrazově expresivní sochařství realizované v široké škále 
současných i tradičních materiálů a technologií. Ovšem na poli 
umělecké kreativity se pohybuje s velkým rozsahem. 
V úterý 12. 4. se od 17:00 hodin uskuteční autorem komento-
vaná prohlídka výstavy (bez vstupného).
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR.
do 12. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ERIKA BORNOVÁ, TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Společná výstava Eriky Bornové a Tomáše Císařovského v Gale-
rii UFFO je jedním z našich záměrů představit autory, které spo-
juje nejen umění, ale i společná životní cesta. Jako například 
u výstavy Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. 
V Galerii UFFO se setkají umělci - manželé při retrospektivě své 
dosavadní tvorby. V případě Tomáše Císařovského představíme 
malby, které v našich velkorysých prostorách vytvoří koncepční 
linii, a tvorba jeho ženy Eriky potvrdí, právě z hlediska objektu 
či sochy, její oprávněnost a velkorysost.
Vernisáž se koná v úterý 19. 4. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR.
20. 4. - 24. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
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MILENA MÁ PROBLÉM
Zábavná one woman show Šárky Vaculíkové

Hravé, dravé, ale i vážné a především vtipné představení. Určeno 
všem ženám (před svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich). Všem 
mužům (co doma uklízí i těm, kteří neuklízí). Zkrátka všem, co 
se chtějí pobavit nad pravdivostí života. Jak řekl Oscar Wilde: 
„Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně ...“
pondělí 11. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 240, 220 Kč 
** předprodej vstupenek od 7. 3.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY
Divadlo Tramtarie
Představení pro děti od 3 let. Veselá sci-fi  pohádka, při které se 
budou hvězdy a planety za břicho popadat! Zavede nás až do da-
lekého vesmíru, kde se hlavní hrdina, druhý český kosmonaut Mi-
lan, setkává se dvěma mimozemskými bytostmi. Ale kromě toho, 
že jsou obě bytosti tak trochu mimo, je s nimi velká legrace. 
Režie: Vladislav Kracík. Hrají: Miroslav Černý/Jan Konopčík, 
Barbora Šebestíková/Václav Stojan a Petra Konvičková.
neděle 3. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč, 
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 29. 2.

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
Divadlo Cylindr
Představení pro děti od 5 let. Dramatizace známé pohádky As-
trid Lindgrenové. Činoherní pohádka o velikém přátelství Ronji 
a Birka. Podtitul by také mohl znít: „Romeo a Julie pro děti“. 
V představení nechybějí dojemné i rozverné písničky.
Režie: Iveta Dušková. Hrají: Klára Jakubová, Petra Bílková, Pav-
la Drtinová, Martin Severýn, Josef Horák.
neděle 10. 4. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 80 Kč, 
se slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 3.

CESTA DO PRAVĚKU
Městské divadlo Zlín
Představení pro celé rodiny. Mladý muž Karel pozve své kama-
rády z dětství, aby mu pomohli s vyklízením bytu po babičce. 
Jejich setkání v nich vyvolá reminiscenci jejich party Rosomáků, 
se kterou kdysi podnikli svou cestu do pravěku. Inscenace je 
inspirovaná dnes již legendárním fi lmem Karla Zemana.
Režie: Jiří Jelínek. Hrají: Pavel Vacek, Vojtěch Johaník, Tomáš 
David, Jana Drgová.
neděle 24. 4. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 120 Kč, 
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 3.

ČARODĚJNICE
Tradiční akce zejména pro děti

Sraz účastníků je ve 20:00 hodin před Uffem. Lampionový prů-
vod se vydá ve 20:15 hodin na Nivy do areálu TJ Lokomotiva 
Trutnov. Tam se děti budou moci zúčastnit Čarodějnické akade-
mie, kde je v rámci „studia“ čekají úkoly a zkoušky, aby se moh-
ly stát skutečným čarodějem/čarodějkou. Program bude zahá-
jen po příchodu lampionového průvodu cca ve 20:45 hodin. 
Těšit se můžete rovněž na velkou vatru. Zajištěno je občerstve-
ní s možností opéct si špekáčky. K poslechu i tanci zahraje DJ 
Josef Rumler. Předpokládaný konec programu ve 23:00 hodin.
Pořadatel: UFFO - SCT a SVČ Trutnov
Spolupořadatel: MEBYS Trutnov s.r.o.
sobota 30. 4. ** lampionový průvod - sraz před Uffem ve 20:00 
hodin, program od 20:45 hodin Na Nivách

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,

UFFO - SCT a město Trutnov

Jubilejní koncert k 60. výročí založení orchestru. Hrají: Městská 
dechová hudba Krakonoška, Krakonoška Band. Hosté progra-
mu: Michaela Prokopcová - akordeon, Rudolf Vít - bicí, Lukáš 
Červený - housle, Bene Dance Art Team. Zpívají: Eva Duchá-
čová, Alena Mravcová, Romana Rošková, Hana Hašková, Karel 
Šraml. Pořadem provází: Hana Hašková. Orchestry řídí: Karel 
Peterka a Josef Vlk. Vedoucí orchestru: Augustin Kraus.
pátek 8. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 3.

MAESTRO HLEDÁ MAESTRA

Výstava vybraných prací 4. ročníku výtvarné soutěže, kterou 
vyhlašuje prodejna Maestro pro žáky 1. - 9. tříd základních škol 
Trutnova a okolí. Letošního ročníku se účastní žáci deseti škol. 
Téma soutěžních prací je už tradičně volné. Jedinou podmín-
kou soutěže je použití čisté výtvarné techniky. V době redakční 
uzávěrky ještě porota nezasedala, čeká ji jako každoročně ná-
ročná práce s výběrem výstavní kolekce i rozhodnutí, kterým 
autorům udělit věcnou cenu za zajímavou výtvarnou práci.
1. - 30. 4. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

PODĚKOVÁNÍ

V neděli 13. 3. jsme opět vyháněli zimu z Trutnova. V Uffu se ko-
nal hudebně-taneční program, který připravili učitelé a žáci ZUŠ 
Trutnov. Pořad se povedl, což mohlo posoudit téměř 500 diváků. 
UFFO praskalo ve švech, atmosféra byla opravdu hodně jarní. 
Rádi bychom proto poděkovali: folklornímu souboru ZHOR 
pod vedením Lenky Jiranové, zpěvákům - žákům Hany Kundr-
tové a Yanky Stránské, souboru Asinus Musicus pod vedením 
Martina Ličky, žákyním a žákům tanečního oboru pod vedením 
Jany Michaličkové, Kateřiny Talavaškové a Blanky Matyskové, 
Petru Gondekovi za jeho fotografi e k projekci.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

12. 5.   VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...  
Činoherní divadlo A: Agentura Harlekýn, s.r.o.
Vstupné 330 Kč. POZOR! - předprodej vstupenek: 
K prodeji bude dáno pouze zbývajících 50 vstupenek 
do 3. řady na balkoně. Prodej bude omezen - max. 4 
vstupenky na osobu. Prodej vstupenek bude zajišťovat 
od 11. 4. pouze Inforecepce UFFO. 

18. 5.   DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ ZLEHKA  
Divadlo a hudba: Městská divadla pražská - Divadlo ABC
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 4.

19. 5.  PÁLENÍČKOVO KLAVÍRNÍ TRIO 
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 4.

3. - 5. 6. CIRK-UFF 
  6. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
13. 6.  RŮŽOVÉ BRÝLE 

Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 4.
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KINO VESMÍR
 

DUBEN 2016

Revoluční 20, Trutnov

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

1. pátek
16:30 hodin

SMRTELNÉ HISTORKY
Česko-slovenský povídkový trikový fi lm kombinuje hrané akce 
s 3D a 2D animací, vedenou loutkou a zadní projekcí. Skládá se ze 
3 příběhů Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých 
blackoutů Na draka.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 110 Kč

2. sobota
16:30 hodin

PIDIOBŘI (3D)
Britský dokumentární fi lm o životě hlodavců. Snímek natáčený po dobu 
5 let vysokorychlostními 3D kamerami s ultra vysokým rozlišením nabízí 
dechberoucí záběry a skvělý dabing Jiřího Lábuse.
Mládeži přístupno ** dabing ** 44 minut ** vstupné 80 Kč

3. neděle
16:30 hodin

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Americká animovaná pohádka pro slečny. Barbie v roli tajné agentky je 
spolu se svými kamarádkami nasazená proti zlodějce šperků.
Mládeži přístupno ** dabing ** 75 minut ** vstupné 115 Kč, 
děti do 12 let 90 Kč

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

TEORIE TYGRA
Česká tragikomedie o tom, jak si ženy berou tygra, aby z něj postupem 
času udělaly králíka. Příběh o veterinářovi, jehož žena je přesvědčená, že 
za štěstí svého muže je zodpovědná ona. Jan se rozhodne vzepřít a jeho 
revolta je vskutku netradiční.
Mládeži přístupno ** 101 minut ** vstupné 120 Kč

4. pondělí
19:00 hodin

RAKOUSKO A FRANCIE
Cestopisný večer Aleny a Jiřího Márových.
Vstupné 80 Kč

5. úterý
19:00 hodin

ČERVENÝ PAVOUK
Česko-polsko-slovenský thriller. Krakovský student Karol se záměrně 
připlete do cesty masovému vrahovi. Riziko se pro uzavřeného Karola jeví 
jako jediná možnost, jak se znovu cítit naživu.
Do 12 let nevhodné ** 127 minut ** vstupné 150 Kč

6. středa 
10:00 hodin

PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 1
Pásmo pohádek pro nejmenší z Národního fi lmového archivu: Zvířátka 
a Petrovští, Pohádka na šňůře, Autíčková romance, O zlaté rybce, 
Korálková pohádka.
Pro děti od 3 do 8 let ** 44 minut ** vstupné 30 Kč

6. středa
19:00 hodin

VOJTĚCH
Slovenská městská komedie. Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přišel 
o ženu, o práci a s rodinou se nestýká.
Mládeži přístupno ** mluveno slovensky ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

MUSTANG                                                   ART fi lm - pro náročnější diváky
Turecko-francouzsko-německé drama. Ve vesnici v severním Turecku se 
5 sester vrací ze školy a nevinně laškuje s chlapci. Hýření, kterým jejich 
nevinná hra údajně končí, vyvolá skandál s nečekanými důsledky. Film 
nominovaný na Oscara a Zlatý Glóbus.
Mládeži přístupno ** titulky ** 97 minut ** vstupné 100 Kč

8. pátek
19:00 hodin

QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA
Záznam legendárního vánočního koncertu z roku 1975 z Londýna včetně 
rozhovorů se členy kapely. Vystoupení natáčené britskou BBC bylo 
průlomem v kariéře kapely.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 200 Kč

9. sobota
10. neděle
19:00 hodin

MŮJ KRÁL
Francouzské emocionální drama vyprávěné v průběhu několika let za-
chycuje komplikovanou a destruktivní povahu vztahu mezi sebestředným 
zámožným provozovatelem restaurace a právničkou.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 100 Kč

11. pondělí
19:00 hodin

SPOTLIGHT
Americké drama dle skutečné události. Novináři z Bostonu se pustili 
do pátrání po ožehavém tématu: zneužívání dětí v katolické církvi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 129 minut ** vstupné 120 Kč

12. úterý
13. středa
19:00 hodin

NIKDY NEJSME SAMI
České drama. Do obce se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské 
správy a jeho rodina. Spřátelí se s novým sousedem, nezaměstnaným 
hypochondrem.
Mládeži přístupno ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin

MY TŘI NEBO NIKDO                                 ART fi lm - pro náročnější diváky
Francouzský komediální snímek plný lidskosti ukazuje univerzální příběh 
o rodinné lásce a sebeobětování. Film se též dotýká migračních problémů 
a pozitivně vypráví o soužití různých kultur.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 100 Kč

15. pátek
16. sobota
16:30 hodin

PŘÍBĚH LESA
Francouzský dokument. Po úchvatných dokumentech Ptačí svět a Oceány 
přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s příběhem úplně obyčejného 
evropského lesa.
Mládeži přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 80 Kč

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

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Pokračování legendární série. Nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným 
smyslem pro humor zůstali i po 12 letech sami sebou. Je jim 50 a cítí, že 
by měli dát svým životům řád a splnit si touhy a přání.
Mládeži přístupno ** 120 minut ** vstupné 120 Kč

17. neděle
16:30 hodin 

PAT A MAT VE FILMU
Animovaný celovečerní fi lm pro celou rodinu. Známí nešikové slaví letos 
40 let od svého vzniku a poprvé se představí na stříbrném plátně.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 100 Kč

18. pondělí
19:00 hodin

HUMR
Nekonvenční love story z blízké budoucnosti. Dle zákonů Města jsou 
nezadaní lidé odváženi do Hotelu, kde si musejí najít partnera. Jinak jsou 
proměněni ve zvíře dle vlastního výběru. David se tomuto zákonu vzepře.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 100 Kč

19. úterý
20. středa
19:00 hodin

TOTEM VLKA
Čínsko-francouzský epický fi lm od režiséra snímků Sedm dní v Tibetu 
a Jméno růže Jeana-Jacquese Annauda. Mladý Číňan se v době kulturní 
revoluce ocitá v Mongolské stepi, které symbolicky vévodí vlk. Rozhodne 
se odchytit a vychovat vlčí mládě, což způsobí reakci nejen vlků.
Mládeži přístupno ** dabing ** 121 minut ** vstupné 100 Kč

21. čtvrtek
19:00 hodin

KOLONIE                                                     ART fi lm - pro náročnější diváky
Německo-francouzsko-lucemburské drama, inspirované skutečnými udá-
lostmi, se odehrává v 70. letech v době fašistického převratu v Chile. Ně-
mecký pár Lenu a Daniela události rozdělí. Dívka se snaží svého partnera 
zachránit.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

22. pátek
23. sobota
16:30 hodin

KNIHA DŽUNGLÍ (2D)
Americký dobrodružný velkofi lm podle povídek R. Kiplinga, inspirovaný 
animovaným snímkem od studia Disney. Hrdinou je malý chlapec Mauglí, 
lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 130 Kč

22. pátek
23. sobota
19:00 hodin

ANOMALISA
První animovaný fi lm pro dospělé nominovaný na Oscara. Melancholický 
romantický snímek o muži středního věku, jenž ač ženatý, otec syna 
a úspěšný životní motivátor, neví si rady se svým životem. Změní jeho 
život náhodné - pro něj anomální - seznámení s Lisou?
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

24. neděle
16:30 hodin

KNIHA DŽUNGLÍ (3D)
Americký dobrodružný velkofi lm. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 150 Kč

24. neděle
19:00 hodin

OREL EDDIE
Sportovní drama. Příběh nejslavnějšího skokana na lyžích v historii 
Velké Británie, Michaela Edwardse, dobře známého jako „Orel Eddie“. 
Na olympiádě v kanadském Calgary se stal legendou.
Mládeži přístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

25. pondělí
19:00 hodin

RUDÝ KAPITÁN
Česká drsná detektivka na motivy skutečných událostí. Je rok 1992, 
komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. Po nalezení 
umučeného kostelníka se detektiv Krauz pouští do pátrání po Rudém 
kapitánovi, bývalém expertovi na „konečné“ výslechy.
Do 15 let nevhodné ** 115 minut ** vstupné 120 Kč

26. úterý
27. středa
19:00 hodin

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
Řecká komedie. Opět se setkáme se sympatickou dvojicí Toulou a Ianem. 
Už mají dospívající dceru a řeší manželské i rodičovské problémy.
Mládeži přístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

28. čtvrtek
19:00 hodin

MLČENÍ JEHŇÁTEK                                                                     PROJEKT 100
Nejúspěšnější psychothriller 90. let ověnčený pěti Oscary. C. Starlingová 
(J. Foster), nadaná studentka akademie FBI, je přidělena k případu 
masového vraha B. Billa (A. Hopkins).
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 80 Kč

29. pátek
30. sobota
16:30 hodin

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA (2D)
Americké dobrodružné fantasy. Volné „předkračování“ fi lmu „Sněhurka 
a lovec“, ve kterém se z malého chlapce stane silný válečník, který se 
bude potýkat se zlou královnou Ravennou i její sestrou.
Mládeži přístupno ** dabing ** 114 minut ** vstupné 120 Kč

29. pátek
30. sobota
19:00 hodin

CAROL
Britsko-americké romantické drama. Intimní příběh dvou žen z New 
Yorku 50. let - mladé Terezy, pracující v obchodním domě, a Carol, která 
právě prochází krizí nešťastného manželství.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 Kč

KVĚTEN
1. neděle
16:30 hodin

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