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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2016 
středa 1. 6.  KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ TRUTNOV

Žáci HO ZUŠ pod vedením Jaroslava Rejdáka
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Národní dům ** 18:00 hodin

pátek 3. 6.  TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2016
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 3. 6.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
DENISY CHALOUPKOVÉ 
Zpěv, uč. Michal Horáček
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin

3. - 5. 6.  CIRK-UFF
6. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz
Pořadatel: UFFO - SCT

neděle 5. 6.  PETR HOSTINSKÝ - varhany
PAVEL HERZOG - trubky
Trutnovský varhanní festival 2016
Dva členové kapely Sto zvířat opět u nás
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 16:30 hodin ** 
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč, 
studenti a senioři 50 Kč

pondělí 6. 6.  PROČ JE MOŘE SLANÉ
Mladší žáci LDO ze třídy uč. Kateřiny Faltové
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko (Školní ulice) ** 17:00 hodin

pondělí 6. 6.  KONCERT SAXOFONOVÉ TŘÍDY TOMÁŠE VALTERY 
A IMPROVIZAČNÍ JAZZOVÉ KAPELY „NONAMEQ“ 
POD VEDENÍM TOMÁŠE KATSCHNERA
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin

úterý 7. 6.  POVÍDÁLCI
Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

úterý 7. 6.  PAVEL BIČIŠTĚ: 3000 km TURECKEM
Cestopisná přednáška s dataprojekcí
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 7. 6.  HUDEBNÍ ŽÁNRY 20. A 21. STOLETÍ
Orchestr Musica Candida pod vedením Michaely 
Fiedlerové, soubor PoLenka uč. Lenky Jiranové, 
komorní sbor Yanky Stránské a žáci klavírní třídy 
Lucie Viesnerové
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

středa 8. 6.  Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Žáci pěvecké třídy Yanky Stránské
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin

čtvrtek 9. 6.  Z FILMOVÉ KRONIKY TRUTNOVA: 
PROJEKCE FILMŮ EDUARDA ČAPKA 
Z 60. AŽ 80. LET 20. STOLETÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 10. 6.  PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin

pátek 10. 6.  NOC KOSTELŮ V TRUTNOVĚ
Prohlídka kostela a další akce:
17:30 -  Mše svatá a litanie k Panně Marii 

(Krkonošské Collegium Musicum)
 18:15 -  O Mojžíšovi (pohled do života 

obyčejného pastýře, kterému dal Bůh 
úkol nad lidské síly)

 18:45 -  Boj dobra a zla (hudebně-taneční 
ztvárnění)

 18:50 -  Biblické tance (představení několika 
tanců na biblické texty)

 19:00 -  Zhudebněné modlitby (Krkonošské 
Collegium Musicum)

 20:00 -  Vítejte v našem kostele (prohlídka 
s průvodcem)

 21:00 -  Koncert pěveckého sboru Chorea 
Corcontica s doprovodným slovem

 22:00 -  Troubení (představení praktické, 
duchovní a koncertní hudby trubači 
Správy KRNAP)

 22:30 -  Společná modlitba a závěr s požehnáním
Doprovodný program: 16:00 - 22:00 výstup 
na věž kostela (za příznivého počasí), 16:00 - 
22:00 misijní jarmark
Více informací: www.nockostelu.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost - 
arciděkanství Trutnov I
Kostel Narození Panny Marie

neděle 12. 6.  JIŘÍ TYMEL - varhany
Trutnovský varhanní festival 2016
Ředitel kůru v Novém Městě nad Metují
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin ** 
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč, 
studenti a senioři 50 Kč

pondělí 13. 6.  DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI NÁVŠTĚVNÍKY
Akce pro nejmladší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 13. 6.  RŮŽOVÉ BRÝLE
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 14. 6.  NOVÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY
Přednáška
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 14. 6.  MARIANNINY ROZMARY
Divadelní soubor LDO „V posledním tažení“ 
pod vedením Šárky Zikové
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko (Školní ulice) ** 19:00 hodin

úterý 14. 6.  TRIO CHANSON COU-COU
Trutnovský varhanní festival 2016
Martin Kudrna a Zdeněk Häckel se svými přáteli 
v komorním večeru plném francouzských chansonů
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Koncertní síň B. Martinů ** 19:30 hodin ** 
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč, 
studenti a senioři 50 Kč
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středa 15. 6.  TŘI SETKÁNÍ
Žáci LDO ze třídy uč. Kateřiny Faltové
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko (Školní ulice) ** 17:00 hodin

čtvrtek 16. 6.  60 LET FOTOKLUBU KDÚ TRUTNOV: BESEDA 
S BÝVALÝMI A SOUČASNÝMI ČLENY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 19. 6.  DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
Akce pro děti od 3 do 10 let
Pořadatel: UFFO - SCT
start na cestě Na Lukách (za koupalištěm) 
ve 13:00 - 15:30 hodin (startuje se v konkrétní 
půlhodině uvedené na vstupence)   

neděle 19. 6.  BOHUSLAV MATOUŠEK - housle
VÍT HAVLÍČEK - varhany
Trutnovský varhanní festival 2016
Přední český houslista s královédvorským 
rodákem
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin ** 
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč, 
studenti a senioři 50 Kč

pondělí 20. 6.  ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Činoherní divadlo B: Divadlo Kalich, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 23. 6.  KLUB DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 23. 6.  PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866 
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 
Přednáší Mgr. Petr Fuxa a Petr Kopecký
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 23. 6.  MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

pátek 24. 6.  MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA KRAKONOŠKA
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin 

středa 29. 6.  BLACKOUT GROUP
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
vedle Uffa ** 16:30 hodin 

čtvrtek 30. 6.  PROCHÁZKA PO PAMÁTKÁCH 
A ZAJÍMAVOSTECH VNITŘNÍHO MĚSTA
Průvodce PhDr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
sraz před budovou muzea v 17:00 hodin

čtvrtek 30. 6.  KOMORNÍ SOUBOR COLLEGIUM CAMERALE 
Koncert pod vedením Dagmar Vlčkové. Zazní 
skladby H. Purcella, J. Ch. Pepusche, A. Corelliho, 
D. Beckera.  
Pořadatel: Collegium Camerale
Městský park, u jezírka za lesnickou školou 
(v případě nepřízně počasí Koncertní síň B. Martinů) 
** 17:00 hodin ** vstupné dobrovolné

 VÝSTAVY 
do 11. 6.  NICOLE TAUBINGER: WALKING ON THE WATER

Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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

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

do 4. 7.  OTTO PLACHT: PANORAMAMA
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

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

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

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

do 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 

4. 6. - 25. 9.  HRANIČÁŘI Z KRKONOŠ
Vernisáž 3. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
s Československou obcí legionářskou - Jednotou 
Mladá Boleslav a o. s. Rota Nazdar z Bakova nad 
Jizerou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

15. 6. - 8. 7.  KAMILA KARST: ROZWARSTWIENIA
Vernisáž 14. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - foyer 

18. 6. - 30. 9.  SOCHY VE MĚSTĚ VII
Vernisáž 17. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Dolní promenáda

23. 6. - 27. 8.  JULIUS MAŘÁK A JEHO ŠKOLA
Vernisáž 22. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

26. 6. - 2. 10.  1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA 
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-
RAKOUSKÉ VÁLCE
Vernisáž 25. 6. od 11:30 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

30. 6. - 9. 9.  JOSEF KALENSKÝ: PŘÍRODA, HORY A LIDÉ
Vernisáž 29. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

 PŘIPRAVUJE SE

neděle 6. 11.  BONI PUERI
Koncert chlapeckého sboru
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** předprodej vstupenek od 1. 6. v TIC 
na Krakonošově nám.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 7. 6. ** 9:30 hodin

Poslední setkání klubíku Povídálci před prázdninami. Akce je urče-
na 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.

PAVEL BIČIŠTĚ: 3000 km TURECKEM
Cestopisná přednáška s dataprojekcí

úterý 7. 6. ** 17:00 hodin ** studovna

Přednáška bude věnována okružní trase po západní polovině 
Turecka, které je bohaté na památky z různých období, především 
pak z antického. Pozornost bude věnována i rozmanité přírodě, 
cestou navštívíme několik národních parků (Goreme, Aspendos, 
Olympos aj.) a bezpočet památek UNESCO (např. Istanbul, Side, 
Aspendos, Troja, Pergamon, Efesos). Přednášející se zábavnou for-
mou v souvislostech zmíní o politické a geopolitické situaci Turec-
ka, věnovat se bude zároveň i běžnému životu přátelského obyva-
telstva Turecka a přiblíží nám jejich zvyky. 

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI NÁVŠTĚVNÍKY 
V POBOČCE HSM

pondělí 13. 6. ** 9:00 - 11:00 hodin

Pobočka Horní Staré Město bude patřit nejmladším čtenářům s je-
jich doprovodem. Děti zde budou mít možnost prožit klidné dopo-
ledne mezi hezkými knížkami.

NOVÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY
úterý 14. 6. ** 17:00 hodin ** studovna

Od začátku roku 2016 došlo k některým úpravám pravidel silniční-
ho provozu a k řadě změn v dopravních předpisech. Tyto změny se 
týkají zejména dopravního značení a maximální povolené rychlosti 
na některých komunikacích. V novinkách silničního provozu se ale 
objevily i další věci, které jsou velmi důležité pro bezpečnou jízdu. 
Pokud jedete na dovolenou autem a chtěli byste být informováni 
o nových pravidlech silničního provozu a o řadě změn v doprav-
ních předpisech, potom navštivte naši přednášku. Vstup zdarma.

KLUB DRÁČEK
čtvrtek 23. 6. ** 16:00 - 17:30 hodin

Poslední setkání klubu Dráček před prázdninami bude věnováno 
tajemné historii Trutnova a okolí. Těšíme se na naše čtenáře, kteří 
s námi po celý rok putovali za tajemnými obyvateli jednotlivých 
krajů. Určeno dětem od 6 do 12 let.

PASOVÁNÍ NEJMLADŠÍCH ČTENÁŘŮ

Pracovnice pobočky knihovny v Horním Starém Městě připravily 
pro své nejmladší a nejpilnější čtenáře z MŠ Horská, tř. Sluníčka 
a Motýlci, program zakončený pasováním dětí na čtenáře knihov-
ny. Každé dítě dostane na památku diplom a drobný dárek.

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 Čes-
ké republice, její umělecké projekty však putují po galeriích po ce-
lém světě a jsou zastoupeny v prestižních sbírkách, jako je např. 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Zabývá se především kon-
ceptuálním šperkem, objekty, instalacemi, ale také malbou. Těžiště 
její práce je v oblasti pet artu a trash artu - tedy umění vytvářeném 
z odpadu. V Trutnově je vystaveno několik jejích projektů, které 
představují její tvorbu v širším kontextu. Kromě polymerových 
šperků, k jejichž výrobě používá předměty denní potřeby, které nás 
obklopují v takové míře, že jejich krásu ani nevnímáme, jsou k vi-
dění také obrazy či konceptuální série šperků z ostnatého drátu. 
Výstava potrvá do 11. 6.

JULIUS MAŘÁK A JEHO ŠKOLA

Tradiční krajinomalba už nalezla své jisté místo ve výstavním 
programu Galerie města Trutnova. Nejinak tomu bude i letos. 
Ve středu 22. 6. v 17:00 hodin bude zahájena prestižní výstava, 
která představí výběr prací autorů daného okruhu ze soukromých 
i státních sbírek. Julius Mařák vychoval za svého působení na praž-
ské Akademii výtvarných umění celou generaci suverénních kra-
jinářů, skupinu malířů tak jedinečnou, že označení „Mařákovci“ 
vstoupilo do povědomí nejen odborné, ale také laické veřejnosti. 
V Galerii města Trutnova již byly sólově prezentovány dvě z vůd-
čích osobností ateliéru - Antonín Slavíček a František Kaván - 
a v loňském roce byla uvedena výstava V čem může duše utonout, 
jejíž součástí byla i rozsáhlejší kolekce děl žáků Mařákova ateliéru. 
Tato expozice by měla na uvedené výstavní počiny úspěšně 
navázat a stát se letní delikatesou našeho výstavního plánu. 
Výstava bude otevřena do 27. 8.

SOCHY VE MĚSTĚ VII

Zahájení 7. ročníku soch ve městě bude letos poprvé nově pro-
pojeno s prvním dnem druhého ročníku festivalu Od Artu Kus 
a proběhne v pátek 17. 6. v 17:00 hodin na Dolní promenádě. 
Zde bude také vystaveno dílo Jaroslava Koléška Velký misionář. 
Jak uvádějí organizátoři spřáteleného festivalu: „Myšlen-
kou je výtvarné vyjádření, opanování veřejného prostoru, vy-
stavení děl a obdivování se instalacím v otevřeném venkov-
ním prostoru a také pokus o porozumění významu umělec-
ké tvorby a hodnoty jedinečného uměleckého výtvoru …“ 
Právě v tom se propojují cíle a společné záměry s akcí Galerie města 
Trutnova Sochy ve městě, která se už po sedm let snaží přibližovat 
uměleckou tvorbu veřejnosti a vycházet s uměleckými díly blíže ve-
řejnosti, do prostoru, kde je možné se s uměním setkat spontánně. 
Kromě tradičních destinací, na nichž se bude prezentovat Jaroslav 
Koléšek, bude budova městského úřadu osídlena devíti plastikami 
dravců od Trutnovu důvěrně známého sochaře Michala Gabriela. 
Na vernisáž navážou hudební a divadelní představení.
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EXPEDICE DOLOMITY
Výstava pořádaná při příležitosti významného životního ju-
bilea jednoho z nejvěhlasnějších fotografů Krkonoš Jiří-
ho Havla zachycuje loňskou výpravu do Dolomit. K vidění 
jsou nejen snímky Jiřího Havla, ale také dalších členů foto-
klubu KDÚ: Jiřího Flídra, Vladimíra Groha, Pavla Hintne-
ra, Miroslava Horčičky, Zdeňka Pilce a Miroslava Roubínka. 
Výstava potrvá do 24. 6.

JOSEF KALENSKÝ: PŘÍRODA, HORY A LIDÉ
Ve fotogalerii na Městském úřadě Trutnov bude ve středu 29. 6. 
v 17:00 hodin vernisáží zahájena výstava PŘÍRODA, HORY A LIDÉ. 
Vrchlabský rodák, fotograf, horolezec, ornitolog, myslivec, zaníce-
ný cestovatel, dobrodruh, ekolog a mimořádně tvořivý kutil  JOSEF 
KALENSKÝ představí své něžné, intimní vhledy do lůna přírody, světa 
zvířat, ale i  citlivé portréty lidí ze svých expedic po světě i z domova.  
Milovníci kvalitní fotografi e se mohou ze zajímavých snímků těšit 
po celé léto až do 9. 9.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

STARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY 
NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH 

DO ROKU 1950
Výstava historických fotografi í a pohlednic z období před rokem 
1950 připomíná podobu mnohdy dnes již dávno neexistujících trut-
novských továren. K vidění jsou unikátní snímky přádelen a tkalco-
ven lnu, cihelen, papíren, slévárny, výrobny cukrovinek, pivovaru, 
ale např. i historicky první automobilky ve východních Čechách. 
Výstava potrvá do 4. 9.

HRANIČÁŘI Z KRKONOŠ
Výstava připomene existenci Hraničářského praporu 2, tedy vo-
jenské jednotky, která v našem regionu působila v letech 1920 - 
1938 a svá kasárna měla v Trutnově, Vrchlabí a Broumově. Pra-
por zajišťoval obranu státní hranice v prostoru od Jestřebích 
hor po Krkonoše. Na výstavě bude k vidění nejen výzbroj a vý-
stroj praporu, ale i množství unikátních fotografi í a dokumentů 
vztahujících se k činnosti této elitní vojenské jednotky. Výstava 
je pořádána spolu s Československou obcí legionářskou - Jed-
notou Mladá Boleslav a o. s. Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou. 
Vernisáž se koná v pátek 3. 6. od 18:00 hodin v rámci Trutnovské 
muzejní noci. Výstava potrvá do 25. 9. Vstup zdarma.

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

Letos si připomínáme již 150. výročí prusko-rakouské války, je-
jíž bitvy se odehrály i v našem regionu. Muzejní výstava při-
pomene nejen bitvu u Trutnova 27. června 1866, která byla 
jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Sever-
ního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeř-
né zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova. 
Vernisáž se koná v sobotu 25. 6. od 11:30 hodin. Výstava potrvá 
do 2. 10.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2016

Tradiční muzejní noc proběhne letos v pátek 3. 6. od 17:00 do 22:00 
hodin. Součástí muzejní noci bude rekonstrukce předání hraničář-
ského praporu z roku 1931 na Krakonošově náměstí. Těšit se mů-
žete i na vernisáž výstavy o Hraničářském praporu 2 či přednášku 
Mgr. Jana Juřeny a Ing. Jiřího Kratochvíla o historii této vojenské 
jednotky. Chybět nebudou komentované ukázky výzbroje a vý-
stroje československé armády ve 20. a 30. letech 20. století a kon-
certy zobcového kvarteta ABATEVA. Na celou muzejní noc je vstup 
zdarma a v jejím rámci si lze prohlédnout rovněž všechny výstavy. 

Z FILMOVÉ KRONIKY TRUTNOVA: PROJEKCE FILMŮ 
EDUARDA ČAPKA Z 60. AŽ 80. LET 20. STOLETÍ

Známý trutnovský fotograf Eduard Čapek (1920 - 1985) poří-
dil za svého života nejen velké množství fotografi í Trutnova, 
ale rovněž několik dokumentárních fi lmů. Těšit se můžete např. 
na fi lmové záběry Dolců ze 70. let, oslavy gymnázia v roce 1970, 
odstřel domu na Polské ulici v roce 1976 či Majáles roku 1966. 
Promítnuty budou i fotografi e města od Eduarda Čapka. Účast 
na projekci přislíbila též vdova po fotografovi Jarmila Čapková. 
Projekce se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

60 LET FOTOKLUBU KDÚ TRUTNOV: 
BESEDA S BÝVALÝMI A SOUČASNÝMI ČLENY

Trutnovský fotoklub KDÚ v letošním roce slaví 60. výročí svého založe-
ní. Při této příležitosti pořádá muzeum besedu s jeho bývalými a sou-
časnými členy. Pozvání na besedu přijali Ing. Jiří Havel, Ing. Zbyněk 
Šanc, Ing. Ctibor Košťál, Stanislav Krčmář, Václav Jirásek a další foto-
grafové. Beseda s fotografy bude doprovázena promítáním snímků 
z historie i současnosti KDÚ. Těšit se můžete na krátký fi lm ze setká-
ní trutnovských fotografů, natočený v roce 1972 Eduardem Čapkem. 
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866 
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Mgr. Petr Fuxa a Petr Kopecký z Klubu vojenské historie Trut-
nov, kteří patří k předním znalcům prusko-rakouské války 1866 
v našem regionu, ve své přednášce připomenou průběh tohoto 
konfl iktu ve východních Čechách. Věnovat se budou nejen vý-
znamným bitvám, ale i výzbroji a výstroji obou bojujících armád. 
Svou pozornost zaměří také na všední život vojáků. Připomenou 
jejich stravu, životní podmínky či zdravotní zabezpečení. Věno-
vat se budou i dopadu války na krajinu a civilní obyvatelstvo. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.

PROCHÁZKA PO PAMÁTKÁCH 
A ZAJÍMAVOSTECH VNITŘNÍHO MĚSTA

Pojďte s námi do terénu využít posledního muzejní-
ho čtvrtku prvního pololetí 2016 k poznání zajímavos-
tí a málo známé historie domů ve Vnitřním Městě v Trut-
nově. Role průvodce se zhostí historik PhDr. Ondřej Vašata. 
Procházka proběhne ve čtvrtek 30. 6. Sraz je před budovou muzea 
v 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V NOVÉ SEZONĚ
UFFO - SCT nabídne i v sezoně 2016-17 divadelní předplatné ve čty-
řech skupinách: Činoherní divadlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo 
a hudba, Divadelní delikatesy. Divadelní delikatesy bude tvořit 
7 představení, ostatní tři skupiny nabídnou po 8 představeních. 
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné před-
platitelské skupině, jakou měli v sezoně 2015-16, do 15. května. 
Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
Stávající předplatitelé, kteří si rezervovali místa předem, mohou 
po předložení stávajících abonentek uhradit a vyzvednout si no-
vou rezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO od 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
Činoherní představení různých témat, žánrů, her z klasického 
i současného repertoáru ... Je zde zastoupeno slavné komorní dra-
ma, casting na popravu - fi ktivní příběh založený na skutečných 
událostech, hra ze života, jevištní podoba sbírky balad a několik 
komedií - klasická, situační, francouzská z hereckého prostředí, 
komedie s autobiografi ckými prvky. Poprvé se v Uffu představí Di-
vadlo Bolka Polívky a produkce umělecké agentury Titans.

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
Diváci se mohou těšit na silné lidské příběhy - jedné rodiny, „zvlášt-
ního“ člověka (či mimozemšťana?), životní příběh plný fantazie, 
drama geniálního dirigenta. Nabídku tvoří rovněž autorské diva-
dlo i několik komedií - černá, současná, klasická. V Uffu se poprvé 
představí produkce Ateliéru Petra Kracika, StageArtCz, Brno a pří-
bramské Divadlo A. Dvořáka.

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
Městská divadla pražská - Divadlo ABC 
$LAST
A studio Rubín, Praha
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Ateliér Petra Kracika

DIVADLO A HUDBA
I tuto abonentní skupinu tvoří osm inscenací - zbojnický muzikál, 
kabarety, legendární muzikál, inscenace s písničkami, hudební ko-
medie a dvě inscenace, které jsou činoherní, ale hudba v nich tvoří 
podstatnou složku a neodmyslitelnou součást. Napříč abonentní 
skupinou tedy zazní hudba různých žánrů i stylů. V Uffu se poprvé 
představí Městské divadlo v Mostě, skupina The Tap Tap a Městské 
divadlo Zlín.

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   
Městská divadla pražská - 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
Divadelní delikatesy jsou součástí nabídky předplatného od sa-
motného začátku Uffa, takže je není třeba nijak zvlášť předsta-
vovat. Pro příští sezonu ale zaznamenají jednu podstatnou změ-
nu, a tou je rozšíření DELIKATES na sedm představení. Fakt, že se 
v ní představí tak skvělé soubory, jako jsou Cirk La Putyka, Losers 
Cirque Company, Vosto5, Oki Dok či Familie Flöz, dává jistotu, že 
je skutečně nač se těšit.

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)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

RŮŽOVÉ BRÝLE
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha

Irskou hospodu a židovské lahůdkářství dělí jen úzká ulička. Jejich 
majitelky, postarší vdovy, však rozděluje nejen náboženství, ale 
i dávný spor jejich zesnulých manželů. Dramatický příběh, odehrá-
vající se v roce 1938 v Chicagu, nepostrádá irský ani židovský humor. 
Režie: Lucie Bělohradská. Hrají: Zuzana Bydžovská, Hana Maciucho-
vá, Sabina Rojková, ze záznamu Lukáš Hlavica, Sebastian Vopěnka.
pondělí 13. 6. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 340, 315, 
290 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 4.
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ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Činoherní divadlo B: Divadlo Kalich, Praha

Představení, které se původně mělo konat 2. května. Vizionář-
ská komedie svede dohromady čtyři výjimečná jména: současný 
přední divadelní autor Petr Kolečko napsal na tělo hereckým le-
gendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi „vizionářskou ko-
medii“ Žena za pultem 2: Pult osobnosti. Exkluzivní autorský tým 
doplňuje výrazná režisérská osobnost David Drábek. Můžete tedy 
vidět Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera ve čtyřech rolích v kome-
dii, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda!
pondělí 20. 6. ** UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO! ** před-
platitelé vstup na abonentku Činoherní divadlo B

OTTO PLACHT: PANORAMAMA

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: 1. - 30. 6. pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin, 1. a 4. 7. 9:30 - 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, 
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

KAMILA KARST: ROZWARSTWIENIA

„V procesu hledání inspirace ráda pozoruji přírodu, jak v její ab-
straktní formě působení, tak i v obecném každodenním kontaktu 
s ní. Když tvořím, často pracuji s kontrasty, měkké přírodní tva-
ry často kontrují ostré až konstruktivní struktury. Architektonic-
ké prvky, které se objevují v mojí tvorbě, se pak často přeměňují 
do organických tvarů, jako bych v nich chtěla probudit život.“
Kamila Karst (www.kamakarst.pl) se narodila v polské Świdnicy, 
studovala na Státní vysoké škole výtvarných umění (nyní Akade-
mie výtvarných umění E. Gepperta, Wrocław) v letech 1990 - 1995. 
Od roku 1997 je členkou Svazu polských výtvarných umělců (ZPAP), 
mezi její umělecké okruhy patří malba, kresba, socha, objekt, li-
tografi e. Tvorbu autorky mohli vidět návštěvníci výstav v Polsku, 
Německu, Itálii, Anglii, Japonsku, Maďarsku.
Vernisáž se koná v úterý 14. 6. od 18:00 hodin.
Výstava se uskutečňuje v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica 
a Trutnov“. Projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.
15. 6. - 8. 7. ** UFFO - foyer ** otevřeno: 15. - 30. 6. pondělí - 
sobota 8:00 - 19:00 hodin, 1., 4., 7. a 8. 7. 9:30 - 17:00 hodin ** 
bez vstupného

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Při-
praveno je 20 koncertů od 24. června do 31. srpna. Hudebním 
vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy od 16:30 hodin. 
Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je zdarma. V červnu vystoupí 
MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA KRAKONOŠKA (24. 6.) a BLACKOUT 
GROUP (29. 6.). 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Ve středu 8. 6. bude zahájen předprodej vstupenek na několik 
koncertů a na divadelní představení, které se uskuteční mimo 
předplatné. Všechny tyto programy pořádá UFFO - SCT v září - lis-
topadu 2016. Předprodej zajišťuje Inforecepce UFFO a Turistické 
informační centrum. Můžete využít i možnosti koupit si vstupenku 
on-line (www.uffo.cz).

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Divadelní hra na fi lm aneb gangsterská pohádka na motivy fi lmu 
J. L. Godarda Bláznivý Petříček. Příběh lásky mladého muže znu-
děného všedností a krásné teroristky se odehrává na útěku před 
policií, rodinami, ale také před životem. Výprava představení je 
koncipovaná jako starý fi lmový ateliér, kterému dominuje auto-
mobil s využitím zadních projekcí. 
Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Scénář, režie, výtvarná su-
pervize: Peter Serge Butko. Hudba: Roman Holý. Texty písní: Marek 
Doubrava. Pohybová spolupráce: Boris Hybner. Scéna a projekce: 
Jan Truhlář. Kostýmy: Hanna Soukupová. Producenti: Peter Serge 
Butko a Šárka Střelková.
čtvrtek 29. 9. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 420, 395, 370 Kč

KONCERTY

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
středa 12. 10. ** 19:00 hodin ** UFFO **
vstupné: 8. 6. - 11. 10. 290 Kč, v den koncertu 330 Kč

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA 
společně s pěveckým sborem KÁCOV z Nového Města nad Metují
sobota 15. 10. ** 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 150 Kč

MARIE ROTTROVÁ se skupinou NEŘEŽ
úterý 15. 11. ** 19:00 hodin ** UFFO ** 
vstupné 490, 440, 430, 390 Kč

BEN CRISTOVAO
pátek 18. 11. ** 19:00 hodin ** UFFO ** 
vstupné: 8. 6. - 31. 10. 270 Kč, od 1. 11. 330 Kč

Předprodej vstupenek na další programy pořádané UFFO - SCT:

V pátek 3. 6. bude zahájen předprodej vstupenek na představe-

ní AIRGROUND Cirku La Putyka, které se uskuteční ve středu 

21. 9. od 19:00 hodin. Vstupné 340, 315, 290 Kč.

Od 14. 6. do 30. 8. je možné zakoupit si divadelní abonentku 

na sezonu 2016-17. Bližší informace v článku DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ. 

V pondělí 5. 9. bude zahájen prodej slevových karet na Rodinné 

UFFOkousky v sezoně 2016-17. Ve stejném termínu začne předpro-

dej vstupenek na představení, která se uskuteční v rámci Rodin-

ných UFFOkousků v říjnu, a také předprodej na další představení 

v produkci Cirku La Putyka. Je to představení BIOGRAF, které je 

vhodné pro diváky od 6 do 100 let a uskuteční se v rámci Rodin-

ných UFFOkousků v neděli 20. 11. od 17:00 hodin. Vstupné 130 Kč.    



7

CIRK-UFF
3. - 5. 6. 2016

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

Program, který se koná venku, je bez vstupného. Předprodej vstu-
penek na představení v Uffu a šapitó zajišťuje Inforecepce UFFO 
a Turistické informační centrum. Vstupenky jsou k dispozici také 
on-line. Více informací: www.cirkuff.cz 

pátek 3. 6.

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
před Uffem ** 16:30 - 17:00 hodin 

LA COMPAGNIE BAROLOSOLO (Francie): ÎLE O
před Uffem ** 17:00 hodin

CIRCUS PROBLEM
před Uffem ** 18:00 hodin

UNO? DUE? TRE! Pásmo 3 vystoupení:
CINK CINK CIRK: DOPESHOW VOL. 2 
COLINE & VALENTIN (Francie): CHAMPIONNAT
ŠÁRKA BOČKOVÁ, VOJTĚCH FÜLEP: 3CM
šapitó ** 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč

SHORT ROUND PRODUCTIONS (USA, Německo): 
FILAMENT
UFFO ** 21:00 hodin ** vstupné 330, 290 Kč

SIRQUS ALFON (Švédsko): SHOW
před Uffem ** 22:30 hodin

PÁTEČNÍ PÁRTY: USB - UNIVERSAL SWING BROTHERS
před Uffem ** 23:00 hodin

sobota 4. 6.

CIRKUS TETY: HUSÍ KRKY
šapitó ** 13:00 hodin ** vstupné 100 Kč

CIRKUS LeGRANDO: ARTISTICKÉ DÍLNY PRO DĚTI     
před Uffem ** 14:00 - 15:30 hodin 

STUDIO ALTA: ANGEL-KY 
před Uffem ** 15:30 hodin

SACRA CIRCUS: ŠPRUŠLE 
před Uffem ** 16:15 hodin

BRATŘI V TRICKU: FUNUS
šapitó ** 17:30 hodin ** vstupné 150 Kč

LA COMPAGNIE BAROLOSOLO (Francie): ÎLE O 
před Uffem ** 18:30 hodin

SQUADRA SUA: HAPPY HOUR
před Uffem ** 19:15 hodin

SHORT ROUND PRODUCTIONS (USA, Německo): 
FILAMENT
UFFO ** 20:30 hodin ** vstupné 330, 290 Kč

DAVID ERIKSSON (Švédsko): PINK ON THE INSIDE
šapitó ** 21:45 hodin ** vstupné 280 Kč

ARDOR VIRIDIS: SVĚTELNÁ SHOW   
před Uffem ** 22:45 hodin

SOBOTNÍ PÁRTY: FEKETE SERETLEK
kavárna UFFO ** 23:00 hodin

neděle 5. 6.

BRATŘI V TRICKU: ŽONGLÉRSKÉ MINIATURY
šapitó ** 14:00 hodin ** vstupné 150 Kč

CIRKUS PRIDE
před Uffem a na pěší zóně ** 15:00 - 16:30 hodin

SQUADRA SUA: HAPPY HOUR 
před Uffem ** 16:30 hodin

SACRA CIRCUS: ŠPRUŠLE
před Uffem ** 17:30 hodin

BRATŘI V TRICKU: FUNUS
UFFO ** 18:30 hodin ** vstupné 150 Kč

DAVID ERIKSSON (Švédsko): PINK ON THE INSIDE
šapitó ** 19:45 hodin ** vstupné 280 Kč

PRUHOVANÁ VÝZVA

Festival Cirk-UFF, to není jen pestrá přehlídka vystoupení, ale i vý-
razné 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 pruho-
vané 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 na-
víc 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. 

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
Tentokrát: Za poklady permoníků a trpaslíků

Akce pro děti od 3 do 10 let. Budete se toulat přírodou, zdolávat 
nástrahy a překážky, které vám trasa přinese, plnit i nějaký ten 
konkrétní úkol. Děti a jejich doprovod se mohou těšit na zajíma-
vou procházku, neboť trasa povede lesy Poříčského hřbetu.   
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 vstu-
penek! 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. Doporučujeme tedy zakoupit 
vstupenky v předprodeji.
neděle 19. 6. ** start na cestě Na Lukách (za koupalištěm) ve 13:00 
- 15:30 hodin (startuje se v konkrétní půlhodině uvedené na vstu-
pence) ** vstupné: 40 Kč pro děti, 20 Kč pro dospělý doprovod ** 
předprodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO od 2. 5.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

Komorní smyčcový soubor zve všechny příznivce na svůj tradiční 
koncert.
Sólisté: Barbora Kulichová - fl étna, Kateřina Killarová - zpěv, Kate-
řina Jánová - klavír, Lukáš Červený - housle, Matěj Kraus - klarinet. 
Program nastudoval a řídí: Tomáš Korbel.
Program: Antonio Vivaldi, Jiří Antonín Benda, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Franz Schubert, Tomáš Korbel a další.
čtvrtek 23. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 5.
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KINO VESMÍR
 

ČERVEN 2016

Revoluční 20, Trutnov

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

1. středa
18:00 hodin

ANGRY BIRDS VE FILMU (3D)
Repríza animovaného fi lmu nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, 
ale jinak velice šťastní ptáci. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

2. čtvrtek
19:00 hodin

BEN HUR
Filmová adaptace jednoho z nejčtenějších románů historie. Snímek z roku 
1959 získal 11 Oscarů a je jedním z nejúspěšnějších fi lmů všech dob.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 212 minut ** vstupné 100 Kč

3. pátek
17:00 hodin

KRKONOŠE
Český dokument Viktora Kuny a Martina Krále nás zavede 
do nejkrásnějších míst Krkonoš. Pojednává o jejich geologickém 
a geomorfologickém vývoji, fl óře, fauně, historických i kulturních 
souvislostech, činnosti člověka atd.
Mládeži přístupno ** 60 minut ** vstupné 60 Kč

3. pátek
4. sobota
19:00 hodin

SVÁTEK MATEK
Americká komedie od režiséra fi lmu Pretty Woman vás rozesměje, 
rozpláče a představí vám hvězdně obsazený příběh.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 Kč

4. sobota
5. neděle
16:30 hodin

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Francouzská komedie. Magoři ze středověku se znovu pustí 
do cestování časem a stanou se návštěvníky v době, o které nemají ani 
páru - v čase slavné Velké francouzské revoluce na konci 18. století.
Mládeži přístupno ** dabing ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

5. neděle
19:00 hodin

DĚDA
Český rodinný fi lm. K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí 
na prázdniny vnoučata z Prahy. Rodiče sem vysílají děti v dobrém 
úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů.
Mládeži přístupno ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

6. pondělí
19:00 hodin

ČISTIČ
Slovenské drama. Pracovník pohřební služby se živí čištěním míst, 
na kterých zemřeli lidé. Poté, co náhodou zůstal ukrytý v domě 
zákazníků, se stane pozorování z úkrytu jeho koníčkem. 
Do 15 let nepřístupno ** slovensky ** 94 minut ** vstupné 100 Kč

7. úterý
19:00 hodin

VZKAZ V LÁHVI
Dánská oblíbená kriminální série Oddělení Q. Po osmi letech doputuje 
tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního oddělení Q a vtáhne 
vyšetřovatele do případu vraždícího psychopata.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 80 Kč

8. středa
9. čtvrtek
17:00 hodin

KRKONOŠE
Český fi lmový dokument. 
Mládeži přístupno ** 60 minut ** vstupné 60 Kč

8. středa
9. čtvrtek
19:00 hodin

MIA MADRE
Francouzsko-italské intimní rodinné drama o přijetí smrti a pochyb. 
Film nominovaný na Zlatou palmu v Cannes 2015.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 106 minut ** vstupné 90 Kč

10. pátek
11. sobota
16:30 hodin

ŽELVY NINJA 2 (2D)
Nejnovější díl želvích hrdinů. Nejrychlejší želvy, které se kdy plazily 
na povrchu zemském. Bydlí v kanále, zbožňují pizzu a zachraňují svět.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 120 Kč

10. pátek
11. sobota
19:00 hodin

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET (2D)                         
Americké dobrodružné fantasy o setkání dvou odlišných světů - 
království Azeroth a říše Draneor. Warcraft je fenoménem herního 
světa. Nyní přichází na fi lmovém plátně s dokonalými triky, ale také 
propracovanými charaktery hrdinů.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 130 Kč

12. neděle
16:30 hodin

ŽELVY NINJA 2 (3D)
Nejnovější díl želvích hrdinů.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 140 Kč

12. neděle
19:00 hodin

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET (3D)                         
Americké dobrodružné fantasy.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 150 Kč

13. pondělí
14. úterý
16:30 hodin

SPRÁVNÍ CHLAPI
Americké krimi. Soukromý detektiv a nájemný ranař spojí síly 
a podílejí se na vyšetřování zmizení pohřešované dívky a zdánlivě 
nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

13. pondělí
14. úterý
19:00 hodin

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Americký horor. Manželský pár odcestuje do severního Londýna 
vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, 
aby pomohl svobodné matce v domě zamořeném zákeřnými duchy. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 134 minut ** vstupné 110 Kč

15. středa
19:00 hodin

BELMONDO
Výjimečný životní příběh J. P. Belmonda. V jedinečném portrétu se 
legendární „Bebel“ vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější fi lmy. 
Belmondův syn Paul odhaluje příběh svého otce včetně okamžiků, 
které by jinak zůstaly tajemstvím.
Mládeži přístupno ** dabing ** 79 minut ** vstupné 110 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin

REALITA                                                ART fi lm - pro náročnější diváky
Francouzské absurdně humorné drama. Nesmělému fi lmaři Jasonovi 
se může splnit sen. S jedinou podmínkou - má 48 hodin na to, aby 
objevil nejlepší výkřik v historii fi lmu. Film vybraný do české distribuce 
stovkou fi lmových nadšenců v rámci projektu Scope 100.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 80 Kč 

17. pátek
18. sobota
16:30 hodin

HLEDÁ SE DORY (2D)
Animovaný fi lm o rybce Dory, známé z fi lmu Hledá se Nemo. Dory 
žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Vzpomene si, že kdysi 
ztratila své rodiče, a vydá se na dobrodružství napříč oceánem.
Mládeži přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

17. pátek
19:00 hodin

DCERA ČARODĚJKY
Středověké fantasy. Dcera čarodějky po matce zdědila nadpřirozené 
schopnosti: umí se podívat člověku přímo do duše a vyvolat v něm 
pocity studu za jeho činy. Film plný draků a magických praktik byl 
natáčen také v barrandovských studiích.
Mládeži přístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 100 Kč 

18. sobota
19. neděle
19:00 hodin

MAGGIE MÁ PLÁN
Americká romantická komedie. Když se Maggie nedaří objevit 
životní lásku, zvolí si plán, že se stane svobodnou matkou. 
Přes pečlivé plány však narazí na nepředvídatelnost osudu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 110 Kč

19. neděle
16:30 hodin

HLEDÁ SE DORY (3D)
Animovaný fi lm. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

20. pondělí
21. úterý
19:00 hodin

MUSÍME SE SEJÍT
Český fi lm. V hospodě se setkají čtyři přátelé z mládí. Rozhodnou 
se z nostalgie navštívit kemp, kam pravidelně jezdívali a kde prožili 
nejlepší léta. Nakonec vyrážejí, tentokrát na kolech.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 110 Kč

22. středa
23. čtvrtek
19:00 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Repríza posledního dílu. Splní si nerozluční kamarádi konečně své sny 
a dočkají se zázraku?
Mládeži přístupno ** 120 minut ** vstupné 100 Kč

24. pátek
16:30 hodin

KUNG FU PANDA 3 (2D)
Repríza animovaného fi lmu. Slavný panda Po se stal Dračím 
bojovníkem, ale stojí před ním nová výzva. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

24. pátek
25. sobota
19:00 hodin

OSLNĚNI SLUNCEM
Italské kriminální drama. Příběh plný intrik, žárlivosti a vášní. 
Rocková hvězda Marianne přišla o hlas. Po operaci hlasivek 
tráví dovolenou na ostrově se svým mladším partnerem Paulem. 
Idylka je narušena nečekanou návštěvou ...
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 124 minut ** vstupné 110 Kč

25. sobota
16:30 hodin

KNIHA DŽUNGLÍ 2 (3D)
Repríza rodinného fi lmu o Mauglím, chlapci z džungle. 
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

26. neděle
16:30 hodin 

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM (2D)
Americký rodinný fantasy fi lm. Alenka po svém návratu do Londýna 
objeví kouzelné zrcadlo do fantastické říše divů. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 113 minut ** vstupné 100 Kč

26. neděle
19:00 hodin

HARDCORE HENRY
Americko-ruský akční fi lm nabízí nekompromisní zážitek, jaký v kině 
dosud nikdo neměl šanci zakusit. A k tomu kulometnou dávku násilí, 
černého humoru, divokých nápadů a bezuzdné zábavy.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

27. pondělí
19:00 hodin

HLAVU VZHŮRU
Francouzské sociální drama o tom, jaké to je dospívat na hraně zákona 
a neztrácet naději. Výbušný a vzdorovitý Malone z problémové rodiny 
se pohybuje na hraně od svých šesti let. Soudkyně a sociální pracovník 
hledají cestu, jak mladého delikventa uchránit před vězením.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 120 minut ** vstupné 90 Kč 

28. úterý
29. středa
19:00 hodin

MIKROB A GASOIL
Francouzská komediální roadmovie. Dva teenageři se vydávají 
na zběsile pomalou jízdu Francií ve vlastnoručně postaveném 
neortodoxním vozidle, aby unikli nudným prázdninám s rodiči.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 103 minut ** vstupné 90 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin

PAŘBA V PATTAYI                       ART fi lm - pro náročnější diváky
Francouzská komedie. Francky a Krimo sní o odchodu ze života 
na sídlišti. Místo, kam touží jet, je známé plážové letovisko. Dostat 
se na místo, kde o ženy (ale i muže!), alkohol a pařby není nouze, je 
ale nadlidský úkol.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 97 minut ** vstupné 120 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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