ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V BŘEZNU 2017
18. 2. - 27. 4.

středa 1. 3.

středa 1. 3.

čtvrtek 2. 3.

čtvrtek 2. 3.

sobota 4. 3.

sobota 4. 3.

úterý 7. 3.

čtvrtek 9. 3.

pátek 10. 3.

sobota 11. 3.
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JAZZINEC 2017
19. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz
TRÉNINK PAMĚTI PRO NEJSTARŠÍ ČTENÁŘE
Beseda trenérky paměti II. stupně Stanislavy
Benešové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
HOTEL PARADISO
Divadelní delikatesy: Familie Flöz (Německo)
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
POKLADY HOŘÍCÍ HALDY DOLU IGNÁC
U MARKOUŠOVIC
Přednáší Václav Jirásek
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
BLÁZINEC
V hlavní roli Miroslav Táborský
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
ROCK IN TRUTNOV 2
Hrají: Pepa Lábus a spol., Driák, Zdhymadlo,
The Last Empire, IN4MATION
Pořadatel: Tomáš Trochimovič a Libor Mazura
Restaurace Voletiny ** 18:30 hodin **
vstupné 120 Kč ** doprava na akci zajištěna
POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
ODBOJ V PODKRKONOŠÍ V ROCE 1942
Přednáší PaedDr. Karel Řehák
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Koncert
Pořadatel: VM Art production
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 390, 370, 350 Kč
13. ABSOLVENTSKÝ PLES
TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje kapela Levou rukou band. Setkání
absolventů, učitelů, studentů a přátel školy,
taneční vystoupení a hudební host ATMO music.
Více informací: www.absolventskyples.cz
Pořadatel: Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 269 a 299 Kč

neděle 12. 3.

pondělí 13. 3.

pondělí 13. 3.

pondělí 13. 3.

pondělí 13. 3.

úterý 14. 3.

úterý 14. 3.

středa 15. 3.

čtvrtek 16. 3.

čtvrtek 16. 3.

neděle 19. 3.

úterý 21. 3.

úterý 21. 3.

MAMI, UŽ TAM BUDEM?
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Minor
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Pavel Josef Macků: Vývoj hudebních nástrojů
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Cestopisný večer připravili manželé Motani
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
JARNÍ KONCERT
H-Kvintet, MyBand
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Cestovatelská přednáška PaedDr. Libora Turka
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Představení pro 6. - 9. třídy ZŠ a SŠ:
Divadlo Klauniky Brno
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin
ZNOVU A LÍP
Činoherní divadlo A: um. agentura Titans
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
DRAMATICKÝ ROK 1956
Přednáší Mgr. Petr Fuxa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
MALOVANÉ NA SKLE
Divadlo a hudba: Městské divadlo Zlín
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
DĚDEČEK OGE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Cylindr
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin
VIETNAM NA KOLE
Přednáška Ing. Pavla Šnábla
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
NA MISKÁCH VAH
Činoherní divadlo B: MDP - Divadlo ABC
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

středa 22. 3.

JAN NEDVĚD & SPOL.
Koncert folkové legendy
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 23. 3. KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Představení pro předškolní děti z MŠ
a 1. - 3. třídy ZŠ: Divadlo Kasperle
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
čtvrtek 23. 3. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 23. 3. 80 LET V TRUTNOVĚ: VZPOMÍNÁNÍ ROLANDA
GÜNTHERA (II. ČÁST - ZÁVĚR)
Beseda
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
pátek 24. 3.
MARIEN
Koncert folkové skupiny
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
pondělí 27. 3. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Kuba
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 27. 3. KUBA - OSTROV NA ROZCESTÍ DĚJIN
Cestopisný večer Martina Loewa
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 28. 3.
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
středa 29. 3. MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Host: Josef Alois Náhlovský
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
pátek 31. 3.
NOC S ANDERSENEM
Akce pro děti od 7 do 11 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM
pátek 31. 3.
NOC S ANDERSENEM
Akce pro děti od 7 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov

do 17. 3.

do 26. 3.

do 28. 3.

do 31. 3.

do 25. 4.

1. - 9. 3.

1. 3. - 30. 4.

11. 3. - 11. 4.

22. 3. - 20. 5.

23. 3. - 7. 5.

31. 3. - 7. 5.

KURZY

VÝSTAVY
do 10. 3.

do 11. 3.

do 12. 3.
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ANTARKTIDA OČIMA MIROSLAVA ZÍTKA
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer
FILIP DVOŘÁK - DAVID HANVALD:
V PROSTORU NENÍ HŘÍCH
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
WENZEL LABUS (1888 - 1939):
Z TVORBY TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

PETR CHVALINA: SÍTOTISK
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
INGERENCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
a Jeleniogórskie Centrum Kultury
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
JANA VOJNAROVÁ: NADÝCHANÝ RUKÁV
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,
Fotoklub Omega a Společnost ochránců památek
ve východních Čechách
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
EXTRÉMNÍ SPORTY
Výstava fotograﬁí Vítka Ludvíka
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)
ROBIN BÖHNISCH:
JERUZALÉM - NEDĚLITELNÝ A VĚČNÝ
Vernisáž 28. 2. od 16:00 hodin
Pořadatel: UFFO
UFFO - foyer
ALENA VALENTOVÁ: BÁSNĚ V OBRAZECH
Ilustrace Aleny Valentové k básním Jana Kašpara
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
SLEZSKÝ KARTOGRAF JAN PŘIBYLA: TVŮRCE
HOSPODÁŘSKÝCH MAP ČESKOSLOVENSKA
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer
JAZZ WORLD PHOTO
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa
pro kulturu z. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
VÝBĚR ZE SBÍRKY FOTOGRAFIE
A GRAFIKY GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Vernisáž 22. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
MILOSLAV LHOTSKÝ: VÝBĚR Z TVORBY
Vernisáž 30. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

sobota 11. 3.
čtvrtek 16. 3.
pátek 17. 3.
pátek 17. 3.
čtvrtek 23. 3.

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
TKANÍ NA TKALCOVSKÉM STAVU
9:00 hodin ** cena 900 Kč
SÍŤOVÁNÍ
16:00 hodin ** cena 270 Kč
HÁČKOVÁNÍ
16:00 hodin ** cena 280 Kč
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
16:00 hodin ** cena 320 Kč
ZVÍŘÁTKA A DEKORACE ZE SENA
16:30 hodin ** cena 280 Kč, děti 70 Kč

čtvrtek 23. 3.

pátek 24. 3.
pátek 24. 3.
čtvrtek 30. 3.

ENKAUSTIKA
Malování voskem
16:30 hodin ** cena 350 Kč
DRÁTOVÁNÍ
16:00 hodin ** cena 270 Kč
SMALTOVANÉ ŠPERKY
16:30 hodin ** cena 270 Kč
KERAMICKÉ ODPOLEDNE
S JARNÍ A VELIKONOČNÍ TEMATIKOU
Pro dospělé i děti. Glazování výrobků o týden později.
16:30 hodin ** cena 280 Kč, děti 70 Kč

PŘIPRAVUJE SE
sobota 15. 4.

MONSTER OF METAL AND HARDCORE XIII
Hrají: Status Praesents, Fleshless, Paedetrician
(Maďarsko), Exorcizphobia, Mincing Fury,
Asfalto, Radio Jerevan
Pořadatel: Libor Mazura a Tomáš Trochimovič
Restaurace Voletiny ** 17:00 hodin **
vstupné 150 Kč ** doprava na akci zajištěna

JAZZINEC 2017
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.,
spolupořadatel UFFO, za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR
Festival se koná pod záštitou starosty města Trutnova
Mgr. Ivana Adamce

MUZIKA, ZE KTERÉ SE ZATOČÍ HLAVA
Hlavní festivalový měsíc přivede do Trutnova tolik prvotřídních
hráčů, že je až s podivem, že se stále daří nacházet nové a nesmírně zajímavé formace a hudební formáty.
Americký saxofonista Robby Marschall hraje s těmi největšími veličinami hudební scény a na Jazzinci nahradí Carlose Santanu nebo
Bobby McFerrina českými muzikanty. Velká výzva!
V klenutých stropech restaurace Pod Hradem se skvěle daří blues.
Své o tom věděli Jiří Kysela a Ramblin Rex. Vzpomenout na ně
přijedou dvě bluesové formace - Petra Börnerová trio a slovenský
jamsessionový Ďura & Blues Band. Pozor, zde zahraje legendární
Fedor Frešo, jehož basa na albu Svítání od M. Efektu patří k učebnicovým vzorům česko-slovenské hudby.
Newyorská zpěvačka Crystal Monee Hall sbírala zkušenosti ve školním kostelním sboru, odkud to dotáhla až ke spolupráci s Eltonem Johnem nebo Mariah Carey. Uslyšíme blues amerického jihu,
gospely, folk, ale především jazz zpívaný křišťálově čistě a syrově
zároveň.
Mladá izraelská formace Uriel Herman Q. nás zavede na křižovatku, kde se mísí vlivy Evropy, Afriky a Asie. A jistě dojde i na předělanou Nirvanu.
Festivalové ﬁnále je esencí současného jazzu - mladé tvůrčí výhonky vycházející ze zkušeností svých předchůdců. Každá formace představuje zcela jiný přístup k hudbě. Newyorskou akustickou
současnou scénu bude reprezentovat izraelská ﬂétnistka Hadar
Noiberg s precizní a nápaditou rytmikou, norský saxofonista Marius Neset je jednou z nejvlivnějších evropských jazzových osobností
a londýnská formace Sarathy Korwar díky svému indickému leaderovi spojuje rytmy východu i západu. Hlavní osobností ale bude
americké super trio sestavené kolem jazz-funky kytaristy Oz NOYe,
kterého doprovodí legendární hráči Jimmy Haslip a Keith Carlock.
Tito muzikanti hráli snad s každým, kdo v hudbě něco znamená od Stinga přes Richarda Bonu až po Johna Medeskiho. Excelentní
sestava!
Tradičně budou na ﬁnálovém koncertu předány ceny Jazz World
Photo 2017 trojici nejlepších světových jazzových fotografů.
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je ﬁrma KASPER CZ s. r. o.

DAVID HANVALD A FILIP DVOŘÁK:
V PROSTORU NENÍ HŘÍCH
Otázku prostoru ve výtvarném díle v médiu malby zpracovávají již
několik let abstraktní plátna významného českého malíře Davida
Hanvalda. Ten je známý svými malířskými konstrukcemi a dekonstrukcemi s odkazem k jazyku moderny a speciﬁckým zájmem o vyjádření prostoru v ploše, kterého se již, jak název výstavy napovídá,
není třeba „štítit ani bát“. Na výstavě je jeho tvorba konfrontována s prací mladého umělce Filipa Dvořáka, čerstvého absolventa
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jiřího Černického. Filip řeší svými vyjadřovacími prostředky tutéž problematiku.
Martin Dostál o něm říká: „Umění pojímá jako svého druhu poetickou intervenci do našeho běžného, ale i uměleckého vnímání, přičemž se snaží rozšiřovat možnosti toho, co je vlastně umění. Současně s tím se vyrovnává s nekonečně rozsáhlým dědictvím umění
jako takovým, včetně stále silně inspirativního modernismu.“ Výstava tak nabízí svěží ochutnávku mladé malířské tvorby. Pro Galerii města Trutnova ji připravil přední český kurátor současného
umění, teoretik a režisér Martin Dostál. Ke zhlédnutí je do 11. 3.

VÝBĚR ZE SBÍRKY FOTOGRAFIE
A GRAFIKY GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
V letošním roce si Galerie města Trutnova připomíná 20 let
od svého založení. Za nedlouhou dobu, po kterou působí
jako jedna ze zásadních institucí kulturního života regionu, se
podařilo uspořádat několik desítek nezapomenutelných výstav.
V souvislosti s tím se rozvíjel i její sbírkový fond. Již v prosinci
měli naši návštěvníci možnost zhlédnout ukázku ze sbírek galerie
převážně z oblasti malby a plastiky. Tentokrát bychom vám rádi
představili díla spadající do žánru fotograﬁe, graﬁky a kresby,
z nichž mnohá doposud nebyla v městské galerii nikdy vystavena.
Vernisáž proběhne ve středu 22. 3. v 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 7. 5.

PETR CHVALINA: SÍTOTISK
Místo obvyklého setkání s fotograﬁí mají návštěvníci ve výstavních
prostorách městského úřadu možnost zhlédnout ukázku
z celoživotní tvorby trutnovského výtvarníka Petra Chvaliny, který
se již několik desítek let věnuje technice sítotisku. Uměleckým
sítotiskem neboli serigraﬁí zachytil celou řadu trutnovských zákoutí
v proměnách času (nevyhýbal se však ani portrétní tvorbě), a jeho
práce tak mají kromě uměleckého vkladu také dokumentární ráz.
Výstava potrvá do 17. 3.

JAZZ WORLD PHOTO
Galerie města Trutnova je jako každý rok partnerem mezinárodní
fotograﬁcké soutěže Jazz World Photo. Ve výstavních prostorách
městského úřadu budou představeny snímky, které z přihlášených
prací do užšího výběru zvolila mezinárodní porota. Samotní
vítězové budou tradičně vyhlášeni až při festivalovém ﬁnále
Jazzince 25. 3., ale výstava umožní návštěvníkům tipovat vítěze
ještě před tím, než budou známy oﬁciální výsledky. Výstava potrvá
od 22. 3. do 20. 5.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

DRÁČEK
čtvrtek 23. 3. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti

Další informace na www.mktrutnov.cz

TRÉNINK PAMĚTI PRO NEJSTARŠÍ ČTENÁŘE
Beseda trenérky paměti II. stupně Stanislavy Benešové
středa 1. 3. ** 9:00 hodin ** ve studovně
Srdečně zveme naše nejstarší čtenáře na tradiční dopolední setkání.
Tentokrát mezi námi přivítáme Stanislavu Benešovou, trenérku
paměti. Potvrdilo se, že s přibývajícími roky se paměť nemusí
nutně zhoršovat. Neexistuje špatná paměť, jen ta netrénovaná.
Kurzy trénování paměti jsou zaměřeny především na praktické
využití paměťových technik - například jak si zapamatovat
nákupní seznam, telefonní čísla, piny, jména a obličeje. Paní
Benešová nás zábavnou formou naučí pár vychytávek jak vyzrát
na „zapomínání“.

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ V PEXESU
V týdnu jarních prázdnin od 6. 3. do 10. 3. zveme naše malé čtenáře
na prázdninový turnaj v pexesu, který bude probíhat průběžně
v oddělení pro děti mezi 8:00 - 12:00 hodin.

POVÍDÁLCI
úterý 7. 3. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti
Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené, program
probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných
dětí. Těšíme se na vás.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 13. 3. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky i tatínky s jejich dětmi k příjemně strávenému dopoledni. Budou na ně v pobočce v HSM čekat zajímavé
knížky plné pěkných obrázků.

ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Cestovatelská přednáška PaedDr. Libora Turka
úterý 14. 3. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Zveme veřejnost na cestovatelský zážitek - měsíční cestu po třech
alpských zemích. Attersee - „rakouské moře“, poutní místo
Maria Luggau, treky v Kernských Alpách, Lago di Misurina, treky
v oblasti masivů Sorapis, Cristallo, Tofana, Marmolada. Podíváme
se na Ligurskou riviéru (oblast Cinque Terre). Přejedeme přes
švýcarské průsmyky: Gotthard, Furka s Grimsel k Brienzsee.
Zhlédneme světový unikát - parní ozubnicovou dráhu na Rothorn.
Navštívíme i Skanzen Ballenberg, Jungfraujoch - nejvýše položenou
železniční stanici s pravidelnou dopravou v Evropě, město Luzern
s muzeem dopravy a horu Pilatus, tyčící se nad městem, dostupnou
nejstrmější ozubnicovou drahou na světě.

VIETNAM NA KOLE

Další setkání klubu Dráček. Zveme všechny malé čtenáře se zájmem
o knihy a práci v knihovně. Akce je určena dětem od 6 do 12 let.

NOC S ANDERSENEM V POBOČCE HSM
V pátek 31. 3. proběhne v pobočce knihovny v Horním Starém
Městě další pohádková Noc s Andersenem. Letos budeme
nocovat s hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek. Dětští zájemci
o nocování ve věku 7 - 11 let si mohou závaznou přihlášku s dalšími
informacemi vyzvednout v naší knihovně v týdnu od 13. 3. do
17. 3. Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat nejpozději do
24. 3. Věříme, že tato noc bude dobrodružná, kouzelná, inspirující
k četbě a pro malé nocležníky nezapomenutelná.

NOC S ANDERSENEM
17. ročník akce k podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských
knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
I trutnovská knihovna se k nocování připojí. Letos se již po třinácté
sejdeme v oddělení pro děti v pátek 31. 3. v 19:30 hodin a budeme
nocovat s hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek. Akce skončí
v sobotu 1. 4. v 8:00 hodin.
Přihlášky je možno vyzvednout v oddělení pro děti Městské
knihovny Trutnov v týdnu od 13. 3. do 17. 3. Těšíme se na naše
malé čtenáře ve věku od 7 do 12 let.

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

WENZEL LABUS (1888 - 1939):
Z TVORBY TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE
Na výstavě je prezentována unikátní kolekce obrazů trutnovského
malíře Wenzela Labuse (1888 - 1939) ze sbírky Muzea Podkrkonoší.
Zahrnuje nejenom olejomalby, ale i kresby a pastely. Tematicky jde
především o krajinné a přírodní motivy z Trutnovska. Za svého
života se W. Labus účastnil pouze několika kolektivních výstav.
Samostatné výstavy se jeho dílu dostává až nyní, tedy bezmála 80
let po umělcově úmrtí.
Výstava potrvá do 12. 3.

PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Výstava upozorňuje prostřednictvím fotograﬁí na některé
z ohrožených cenných historických objektů Trutnovska a je
výsledkem spolupráce členů královéhradeckého Fotoklubu Omega
se Společností ochránců památek ve východních Čechách. Snímky
pořídili Marcela Zuchová a Kamil Klembara, texty zpracovala
Ludmila Žlábková.
Výstava prodloužena do 31. 3.

Přednáška Ing. Pavla Šnábla
úterý 21. 3. ** 17:00 hodin ** ve studovně

INGERENCE

Cestování na kole po severním Vietnamu nás zavede z Hanoje
až na čínské hranice. Navštívíme horské středisko Sapa, které
navštěvovali hlavně Francouzi při svém pobytu v této zemi.
Na snímcích rovněž zhlédneme nejvyšší horu Vietnamu - 3141m
vysoký Fansipan tyčící se nad Sapou. Kromě úchvatných záběrů
Vietnamu nás přednášející svým vyprávěním zavede i mezi milé
a usměvavé obyvatele a představí výbornou vietnamskou kuchyni.

V rámci mezinárodního projektu, jehož hlavním organizátorem
je Jeleniogórskie Centrum Kultury a partnerem z české strany
Muzeum Podkrkonoší, vznikla výstava nevšedních fotograﬁí
současných polských a českých autorů s názvem Ingerence. Mezi
autory jsou zastoupeni též fotografové z Trutnova, např. Eva
Kešnerová, Ctibor Košťál a Roman Dula.
Výstava potrvá do 26. 3.
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POKLADY HOŘÍCÍ HALDY DOLU IGNÁC
U MARKOUŠOVIC
Montánní badatel a publicista Václav Jirásek prostřednictvím
fotograﬁí, graﬁckých listů a mapových podkladů přiblíží historii
i zánik uhelného dolu Ignác na pomezí Markoušovic a Starého
Sedloňova. Společně s manželkou Věrou, která přednášku doplní
čtením z dobového tisku, připomenou 10. výročí zapálení, hašení
a nakonec i samovolného vyhoření hlušinové haldy u dolu Ignác.
Tato událost umožnila na přelomu let 2006 a 2007 díky extrémním
teplotám vznik zajímavých minerálů, přetavených hornin
a přebarvení prvohorních kapradin, kdysi součásti uhlotvorné
vegetace Jestřebích hor.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 3. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

ODBOJ V PODKRKONOŠÍ V ROCE 1942
Akce se uskuteční k 75. výročí těchto událostí a chce být
vzpomínkou na ty, kteří pro svobodu své vlasti obětovali to
nejcennější. Přednášející PaedDr. Karel Řehák v úvodu provede
výčet paradesantů shozených v období 1941 - 42 na území
protektorátu. Pak se zaměří na výsadek ANTHROPOID (atentát
na R. Heydricha) a SILVER A (Pardubicko). Podrobně bude
sledovat činnost odbojové skupiny S21B a vylíčí průběh tragických
událostí na Bohdašíně a červenokosteleckých Končinách. V závěru
upozorní na určité problémové situace a otázky, které nejsou ani
v současnosti zcela vyjasněny a zodpovězeny, i na nejaktuálnější
literaturu zabývající se touto problematikou.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

DRAMATICKÝ ROK 1956
Přednášející Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov se
zaměří na vojensko-politické aspekty vážné krize východního
bloku a na události, které jí předcházely (úmrtí J. V. Stalina v roce
1953, stávky v Československu a Německé demokratické republice,
závody ve zbrojení a studená válka). Následně se bude věnovat
událostem v Polsku a Maďarsku v roce 1956 a druhé izraelskoarabské válce (boje o Suez).
Přednáška se koná ve čtvrtek 16. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

80 LET V TRUTNOVĚ:
VZPOMÍNÁNÍ ROLANDA GÜNTHERA
(II. ČÁST - ZÁVĚR)
V úspěšné besedě 19. 1. 2017 Roland Günther připomenul léta svého
dětství a mládí. Ve druhé, závěrečné části vzpomínání nedávný
jubilant přiblíží mj. dlouholeté působení v podniku Elektrokov
i svoje aktivity mezi trutnovskými stolními tenisty, ﬁlatelisty či
motoristy. Posluchači se tak něco dozvědí i o motocyklových
závodech pořádaných kdysi v trutnovské Dračí rokli.
Beseda se koná ve čtvrtek 23. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

MILOSLAV LHOTSKÝ: VÝBĚR Z TVORBY
U příležitosti významného životního jubilea (85. narozeniny)
všestranného trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského
připravilo muzeum výstavu z umělcovy celoživotní tvorby. Těšit se
můžete na kresby, graﬁky, metalické koláže a plastiky.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 30. 3. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 7. 5.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

5

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
Hudební těleso Police Symphony Orchestra z Police nad Metují je
složeno z 57 mladých nadšených hudebníků z celého našeho regionu. Během večera se budete moci zaposlouchat do nově nastudovaných skladeb mnoha žánrů - rozproudí vás ﬁlmová, pohádková, klasická hudba, ale i do známých bluesových, swingových
a populárních melodií. Taktovkou budou vládnout dvorní dirigenti
Věra Vlčková a Joel Hána. Koncert bude i s kapkou exotiky, protože hostujícím dirigentem bude Chuhei Iwasaki. Kdo je to? Student
HAMU v Praze - obor dirigování, houslista, skladatel, sbormistr
a jednoduše talent! Přijďte se přesvědčit sami, jak strhující je jeho
práce s PSO!
sobota 4. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji
130 Kč, v den koncertu 150 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 1.

JARNÍ KONCERT
H-Kvintet, MyBand
Tradiční Vánoční koncert vokálního souboru H-Kvintet a jeho
hostů nebylo možné uskutečnit z důvodu onemocnění některých
účinkujících. Nyní vám tedy nabízíme Jarní koncert tohoto tělesa.
Účinkují:
H-Kvintet - trutnovský vokální kvintet ve složení: Jana Adamová,
Mirka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Madževská, Pavel Traspe
MyBand - kapela při ZUŠ Trutnov pod vedením Tomáše Katschnera ve složení: Adéla Ščudlová/saxofon, Lukáš Červený/klavír, Matěj
Červený/baskytara, Karel Kostka/baskytara, Vít Rudolf/bicí, za podpory hostů: Vít Beneš/kytara, Antonín Doležal/saxofon, klarinet,
Pavel Thamm/bicí
Hosté: Petr Stránský/trubka, Jiří Marek Matyska/pozoun
Zpívající hosté: Tereza a Petra Sauerovy, Hana Josífková, Adéla
Wenková, Klára Doležalová, Josef Pokorný, Štěpán Mareš
Večerem provází Alena Rodrová
pondělí 13. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč **
předprodej vstupenek od 23. 1.

MARIEN
Skupina Marien z Pardubic patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace v žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují
se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Marien jsou trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění, stáli u zrodu hnutí Folk
žije!, vystupují na předních festivalech. Spolupracují například
s Pavlem Žalmanem Lohonkou a Spirituál kvintetem, doprovázeli
Wabi Daňka, Honzu Nedvěda, Roberta Křesťana, Romana Horkého a další legendy české folkové scény.
Partner koncertu: EBEN - stavební a nábytkové kování
pátek 24. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 2.

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Michal Prokop je pro mnohé kritiky a fanoušky nepřekonatelný
zpěvák, který svou bohatou hudební kariéru, jež bývá spojována
s kapelou Framus Five a hudebními žánry blues, rock a soul, zahájil
už v době vysokoškolských studií v 60. letech.
U příležitosti loňských 70. narozenin připravil kolekci šesti nosičů,
která vyšla pod názvem Už je to napořád 2000 - 2012. Navazuje
na předchozí úspěšný box Pořád to platí 1968 - 1989.
úterý 28. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: 23. 1. - 28. 2.
350 Kč, od 1. 3. 390 Kč

JAN NEDVĚD & SPOL.

MALOVANÉ NA SKLE

Honza Nedvěd se po téměř dvouleté přestávce vrací na pódium!
Nejznámějšího českého folkového a trampského písničkáře jistě
netřeba představovat, vždyť jeho písně se učí i děti ve školách.
Ke spolupráci přizval dvě skvělé hudební osobnosti:
Jindra Koníř - vynikající hráč na klávesové nástroje, dirigent,
skladatel, aranžér.
Pavel Helan - písničkář, hráč na kytaru a ukulele, skladatel,
moderátor a průvodce pořadu. Na podzim roku 2013 se stal
ﬁnalistou soutěže ČeskoSlovensko má talent. V roce 2015
absolvoval festivaly v ČR i na Slovensku, byl hostem Hradišťanu,
Tomáše Kluse.
Uslyšíte nejznámější „Nedvědovky“ a také písničky z posledního CD
Souhvězdí jisker. Jindra předvede svou virtuozitu i v samostatném
bloku, rovněž Pavel vám představí něco ze své tvorby.
středa 22. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 300, 270 Kč **
předprodej vstupenek od 16. 1.

Hrdina. Legenda. Mýtus. Kdo? Jánošíííík! Nejslavnější polský
muzikál. O nejznámějším slovenském hrdinovi. O lásce, svobodě
a nesmrtelné smrti. O mužích s valaškami proklatě nízko u pasu.
O ženách milujících i zrádných. Trochu lidové, trochu rockové.
Trochu poetické. Trochu syrové.
Režie: Hana Mikolášková. Hrají: Tomáš David, Rostislav Marek,
Eva Daňková, Petra Králová, Helena Čermáková, Gustav Řezníček,
Markéta Kalužíková, Jana Drgová, Romana Julinová, Luděk Randár,
Radoslav Šopík, Zdeněk Julina, Vojtěch Johaník, Marek Příkazký,
Jan Holcman, Jan Řezníček, Jitka Šuranská, Alžběta Jamborová.
čtvrtek 16. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku DH, ostatní - vstupné 365, 340, 315 Kč ** předprodej
vstupenek od 6. 2.

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Cestopisný večer připravili manželé Motani:
Na naší cestě napříč rozlehlou Brazílií si budeme povídat
o nádherné divoké přírodě, zajímavých a vzácných zvířatech,
krásném a nebezpečném Riu, pestrobarevném karnevale,
úchvatném bažinatém Pantanalu, podvodním světě, mohutných
vodopádech Iguacu, dravé Amazonii, nádherné poušti s jezírky,
mořském pobřeží … Velmi pestré pásmo je prošpikováno veselými,
napínavými i srdceryvnými příběhy.
Dále se můžete těšit na rukodělné předměty přímo z Brazílie,
ale i Thajska a Afriky. Je možné zakoupit také fotograﬁe, knihy
a trička s našimi originálními, vlastnoručně kreslenými motivy
a fotograﬁemi, vlastnoručně zhotovené šperky inspirované cestami.
pondělí 13. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 13. 2.

KUBA - OSTROV NA ROZCESTÍ DĚJIN
Na svůj pořad vás zve cestovatel a fotograf Martin Loew:
Kuba je fantastická země. Unikát, co se jinde nevidí. V prostředí
tropického Karibiku žijí nádherní lidé ve světě, který jakoby vypadl
z historického, mírně apokalyptického ﬁlmu. Duch místa - genius
loci - je doslova omamný. V kulisách rozpadajících se měst zní
temperamentní a podmanivé rytmy.
Barvy i šeď. Radosti i starosti. Lesk a bída. Staré bouráky, tlusté
doutníky, žhavé rytmy, krásné Kubánky, prázdné obchody.
Realita pozdního socialismu na cestě z východu na západ.
Bonus: Oslavy Silvestra na ostrově svobody.
pondělí 27. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 20. 2.

ZNOVU A LÍP
Činoherní divadlo A: um. agentura Titans
Svižná situační komedie o lásce, manželství a přehodnocování.
Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy
a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost. Tedy rozvodové
řízení, dělení majetku, právnická bitka a praní špinavého prádla!
Co by se ale stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a byli
zase na začátku - mladí, zamilovaní a plní ideálů?
Režie: Martina Krátká. Hrají: Marek Daniel, Kristýna Frejová, Vašek
Vašák/Luboš Veselý, Marcela Holubcová/Klára Cibulková, Jana
Kozubková/Klára Cibulková.
středa 15. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč **
předprodej vstupenek od 6. 2.
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Divadlo a hudba: Městské divadlo Zlín

NA MISKÁCH VAH
Činoherní divadlo B: MDP - Divadlo ABC
Strhující drama je inspirováno skutečným příběhem geniálního
dirigenta Berlínské ﬁlharmonie Wilhelma Furtwänglera a klade
otázky spojené s postavením umění a umělce v totalitní společnosti. Furtwängler byl po válce označen za Hitlerova oblíbence a obdivovatele, on sám se snaží tato tvrzení vyvrátit. Jeho protějškem
je ve hře americký vyšetřovatel major Steve Arnold, člověk, který
nemá o hudbě ani ponětí, jako voják však viděl při osvobozování
koncentračních táborů hrůzy nacismu na vlastní oči. Spletité dokazování nechává diváky dlouho na pochybách, na čí stranu se
vlastně přiklonit. Když písemné důkazy, které by dirigentovu kolaboraci potvrzovaly, chybějí, neváhá se Arnold spojit i s bývalým
nacistickým fízlem, druhým houslistou ﬁlharmonie.
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Vasil Fridrich, Jan Vlasák, Jiří Suchý z Tábora, Nina Horáková, Pavel Juřica, Veronika Janků.
úterý 21. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč **
předprodej vstupenek od 13. 2.

PIČUS NENÍ KRETÉN
Divadelní delikatesy: Divadlo Anička a letadýlko
Groteska. Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí
atmosféru a připravuje česnekové jednohubky. Maruška a Jaruška
obcují s minulostí, sklerózou i ďáblem a nakonec v kostnatých
dlaních drží srdce diváků. Je to příběh nesentimentálně dojemný.
Groteska o dvou starých krávách a jednom zahradním trpaslíkovi.
Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ
INVENTURY 2016.
Režie: Anička Duchaňová. Hrají, zpívají a předvádějí se: Martina
Krátká, Anička Duchaňová a Štěpánka Pencová.
sobota 1. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku DD, ostatní - vstupné 320, 295, 270 Kč ** předprodej
vstupenek od 20. 2.

BLÁZINEC
Miroslav Táborský - divadlo jednoho herce
Hra je napínavou groteskou o světě, ve kterém se vlády zmocní
blázni z jednoho psychiatrického ústavu. Nečekané zvraty
a konﬂikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého ﬁlmu.
Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla.
Režie: Jaroslav Gillar. Hlavní roli (jako i všechny další) ztělesňuje
jediný herec - Miroslav Táborský.
čtvrtek 2. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: 220 Kč přízemí,
190 Kč balkon ** předprodej vstupenek od 23. 1.

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Host: Josef Alois Náhlovský
Zcela nová zábavná show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa
na motivy televizního pořadu Všechnopárty. Tentokrát s jediným
hostem: J. A. Náhlovským. Prostor dostanou i dotazy diváků. Volné
pokračování pořadu Všechnopartička.
středa 29. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: 280 Kč přízemí,
250 Kč balkon ** předprodej vstupenek od 13. 2.

JANA VOJNAROVÁ: NADÝCHANÝ RUKÁV
Dosavadní malířskou tvorbou Jany Vojnarové jako výrazný motiv
prochází její soustředění se na téma lidské ﬁgury. Expresivita malířského rukopisu a neustálý dojem jakési distancující rozmazanosti
dodává jejím obrazům plochou obrazovou rovinu, za níž ale stejně
jako při pohledu přes okno v dešti leží rozvinutý obrazový prostor.
I když je tedy ﬁgurativní obrazový prostor od nás oddělen přímým
kontaktem s gestem malířčina štětce, jedná se spíš o dvojrozměrnou bariéru, za níž můžeme číst rozvinuté pseudo-narativní příběhy těl a bytostí, jež tyto prostory obývají. Tato hra s kompozičními tělesnými vztahy vede u některých maleb i k volnějšímu, až
abstraktnímu akcentování malířského rukopisu, který dává vyniknout vzdušnosti autorčiny stékavé malířské techniky.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury
ČR.
do 28. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ROBIN BÖHNISCH:
JERUZALÉM - NEDĚLITELNÝ A VĚČNÝ
Výstava fotograﬁí. Návrat do Jeruzaléma, hlavního města Izraele,
je vždy malým svátkem. Návštěva Svaté země bez alespoň krátké
zastávky ve Městě míru prostě není úplná. Letnímu horku, zimnímu
chladu, nekonečným kolonám, zájezdům poutníků, vlezlým
překupníkům a kavárníkům i tomu zvláštnímu napětí ve vzduchu
navzdory. Jeruzalém působí na mysl jako droga.
Vernisáž se koná v úterý 28. 2. od 16:00 hodin.
1. - 9. 3. ** UFFO - foyer ** otevřeno 9:00 - 18:00 hodin **
bez vstupného

SLEZSKÝ KARTOGRAF JAN PŘIBYLA:
TVŮRCE HOSPODÁŘSKÝCH MAP
ČESKOSLOVENSKA
Jan Přibyla (1901 - 1976), povoláním učitel českého jazyka
na obecných školách, je v současnosti znám především jako
tvůrce hospodářských map Československa z období 1. republiky.
Jeho hospodářské mapy celého území nebo dílčích částí nesou
typický rukopis. Ačkoliv jsou jednoduché, mají velkou vypovídací
schopnost. Pomocí vhodně zvoleného obrázkového značkového
klíče jsou srozumitelné nejen dospělým, ale byly před rokem
1940 jako příruční a nástěnné mapy využívány při vyučování
na obecných školách.
Výstava nabídne tištěné skeny hospodářských map Čech, Moravy,
Slezska, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny, které zapůjčil Český
úřad zeměměřický a katastrální Praha.
Jste srdečně zváni nejen na tuto výstavu, ale také na setkání, které
se uskuteční v kině při příležitosti této výstavy dne 14. 3. od 17:00
hodin. Při tomto setkání bude mít zajímavý výklad o autorovi map
a jeho tvorbě PhDr. Tomáš Grim, Ph. D., odborný pracovník ČÚZK
Praha.
11. 3. - 11. 4. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu ** vstup na výstavu zdarma
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RODINNÉ UFFOKOUSKY
MAMI, UŽ TAM BUDEM?
Divadlo Minor
Představení pro děti od 3 let. Autorská inscenace režiséra Jiřího
Jelínka inspirovaná cestováním a s ním spojenou častou, možná
nejčastější otázkou, která neomylně padne, jakmile připoutáte
dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete … Mami, už
tam budem? Převeze maminka děti svými pohádkami o patníku,
stěračích a volantu, aby vydržely cestu až do cíle?
Inscenace získala na festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem
cenu Erik za nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za sezónu 2014/15.
Režie: Jiří Jelínek. Hrají: Lenka Volfová, Jiří Jelínek/Václav Krátký/
Slávek Brabec.
neděle 12. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč,
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 2.

DĚDEČEK OGE
Divadlo Cylindr
Představení pro děti od 8 let. Příběh posledního sibiřského šamana
podle stejnojmenné knihy Pavlíny Brzákové. Mystický a tajuplný
příběh malého evenckého chlapce Ogeho, který nastupuje cestu
světla - cestu šamana. Musí projít tělem hada, dostane se do podsvětí Chergu Buga, kde se setká se svými zvířecími pomocníky s hadem, husou a bílým sobem. Světlo a poznání k němu přicházejí
po mostě smrti. To není jednoduchá cesta.
Režie: Iveta Dušková a kolektiv. Hrají: Petra Bílková, Agáta
Dušková, Iveta Dušková.
neděle 19. 3. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 120 Kč,
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 2.

WORKSHOP S JOE ALEGADEM
Pořádá STUDIO z. s. ve spolupráci se ZUŠ Trutnov a UFFO
Joe Alegado - významná osobnost v oblasti scénického tance. Jeho
taneční lekce mají speciﬁcký pohybový slovník, jsou určeny nejen
mírně pokročilým a pokročilým (tyto lekce na sebe navazují), ale
i začátečníkům.
Pátek 7. 4. v Národním domě: 14:00 - 15:30 hodin pro pokročilé
(250 Kč), 15:45 - 17:15 hodin pro začátečníky (250 Kč), 17:30 - 19:00
hodin pro mírně pokročilé (250 Kč).
Sobota 8. 4. v tanečním sále ZUŠ Trutnov, Školní ulice: 10:00 11:30 hodin pro mírně pokročilé (250 Kč), 11:45 - 13:45 hodin pro
pokročilé (300 Kč).
Cena za obě lekce: pro pokročilé 500 Kč, pro mírně pokročilé 400 Kč.
Místo ve workshopu je nutné si zarezervovat nejpozději do 5. dubna
na e-mailu: dance.festival@seznam.cz (uveďte své jméno a příjmení
/ lekce, které chcete absolvovat).

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DUBEN 2017
V dubnu se můžete mimo jiné těšit na tyto akce:
VYNÁŠENÍ SMRTKY (Vítání jara - akce pro rodiny, 2. 4.), KYTICE
(Činoherní divadlo A: Klicperovo divadlo Hradec Králové, 5. 4.),
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BY… (Rodinné UFFOkousky: Divadlo Studna,
představení pro děti od 5 let, 9. 4.), ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
(Cestopisný pořad Aleny a Jiřího Márových, 10. 4.), COMMEDIA FINITA
(Divadlo a hudba: představení v produkci Divadla Viola a agentury
M. Rusové, 11. 4.), $LAST (Činoherní divadlo B: A Studio Rubín,
Praha, 21. 4.), O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH (Rodinné UFFOkousky:
Divadlo DRAK Hradec Králové, představení pro děti od 3 let, 23. 4.),
ČARODĚJNICE (Tradiční akce zejména pro děti, 30. 4.)

BŘEZEN 2017

KINO VESMÍR

20. pondělí
19:00 hodin

SPOJENCI
Americké válečné romantické drama. Když máte za války předstírat, že
tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by
být krásná.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut ** vstupné 100 Kč

21. úterý
22. středa
19:00 hodin

LÉK NA ŽIVOT
Americko-německý mysteriózní thriller. Ambiciózní manažer dostane
od nadřízených úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, nepostradatelnou hlavu společnosti. Sanatorium se však nejeví jako úplně běžné
a dobrovolné …
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 146 minut ** vstupné 110 Kč

23. čtvrtek
18:00 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
Největší cestovatelská a outdoorová akce v České republice. Projekt přináší nejlepší ﬁlmy z celého světa i novinky z domácí produkce.
Vstupné 80 Kč

24. pátek
19:00 hodin

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Režisérka Jitka Němcová představuje v celovečerním dokumentu příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždy stál
za svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí a metály, ani komercí.
Mládeži přístupno ** 116 minut ** vstupné 90 Kč

25. sobota
26. neděle
16:30 hodin

RANDE NASLEPO
Německá romantická komedie podle skutečného příběhu. Vzrušující
práce v luxusním hotelu, to je vysněná budoucnost Saliya už od dětství.
Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé
světlo a matné obrysy. Zdá se, že jeho životní sen je v troskách.
Mládeži přístupno ** dabing ** 111 minut ** vstupné 120 Kč

25. sobota
19:00 hodin

SKRYTÉ ZLO
Americký horor. Tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ
skrytého zla. Zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě:
nemyslet na ni, nevyslovovat ji.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

26. neděle
19:00 hodin

MUZZIKANTI
Český ﬁlm plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost. Odehrává se na česko-slovensko-polském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa
má stále sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své místo.
Do 12 let nevhodné ** 109 minut ** vstupné 120 Kč

28. úterý
29. středa
19:00 hodin

ROCCO
Francouzský ﬁlmový dokument sleduje příběh slavného italského porno
herce Rocca Siffrediho. Odhaluje mnohé z jeho bohaté kariéry a rozebírá nedávné rozhodnutí opustit porno byznys.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

29. středa
10:00 hodin

ŠPALÍČEK
První velký loutkový ﬁlm režiséra a animátora Jiřího Trnky z roku 1947,
který se prosadil i jako malíř, graﬁk, ilustrátor, sochař a spisovatel. Snímek vytvořený pracnou ruční animací „okénko po okénku“ vychází
z knihy Mikoláše Alše „Špalíček národních písní a říkadel“.
Pro nejmenší ** 78 minut ** vstupné 40 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin

ÚKRYT V ZOO
Skutečný příběh ženy ředitele varšavské zoo. Během 2. světové války se
jim společně podařilo zachránit desítky lidských životů. Jessica Chastain
v hlavní roli a Daniel Brühl jako její protivník v dramatu, které se natáčelo v České republice.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 110 Kč

31. pátek
1. sobota
16:30 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (2D)
V novém animovaném ﬁlmu se Šmoulinka vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na napínavou pouť
Zakázaným lesem, aby nalezli tajemnou vesnici dříve, než se to podaří
zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

31. pátek
1. sobota
19:00 hodin

LION
Americký životopisný ﬁlm. Pětiletý indický chlapec se ztratí ve vlaku,
který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se
v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit přežít. Po strastiplné a nebezpečné
cestě ho adoptuje pár z Austrálie.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 129 minut ** vstupné 110 Kč

2. neděle
16:30 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (3D)
Nový animovaný ﬁlm o Šmoulech.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. středa
3. pátek
19:00 hodin

BÁBA Z LEDU
České drama. Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj život, který se dosud točil kolem jejích synů.
Do 12 let nevhodné ** 106 minut ** vstupné 120 Kč

2. čtvrtek
19:00 hodin

SÁMSKÁ KREV
ART ﬁlm
Švédsko-dánsko-norské drama. Čtrnáctiletá Elle Marja je sámská dívka,
která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry 30. let minulého století začne snít o novém životě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 90 Kč

3. pátek
4. sobota
5. neděle
16:30 hodin

LOGAN: WOLVERINE
Americké akční sci-ﬁ drama. Po porážce X-menů se Wolverine a Profesor
X ukrývají před Nathanielem Essexem a jeho společností, která se snaží
zabít mutanty a vytvořit z nich zbraně.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 131 minut ** vstupné 130 Kč

4. sobota
5. neděle
19:00 hodin

JACKIE
Americko-chilský ﬁlm. Portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je
příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí
Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 80 Kč

6. pondělí
19:00 hodin

MOONLIGHT
Film oceněný Zlatým Glóbem
Americký ﬁlm. Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 80 Kč

7. úterý
8. středa
19:00 hodin

LA LA LAND
14 nominací na Oscara
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly
líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až
po trpké zklamání z velkých ambicí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 Kč

9. čtvrtek
19:00 hodin

V SEDMNÁCTI
ART ﬁlm
Francouzské drama nominované na Zlatého medvěda, Berlinale 2016.
Vztah dvojice sedmnáctiletých kluků z francouzského maloměsta začíná
školní šikanou, ale postupně se vyvíjí v křehké intimní pouto.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 90 Kč

10. pátek
11. sobota
12. neděle
19:00 hodin

MASARYK
Česko-slovenské historické drama. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí se vrací do doby těsně před 2. světovou válkou.
Do 12 let nevhodné ** česky + titulky ** 114 minut ** vstupné 130 Kč

11. sobota
12. neděle
16:30 hodin

BALERÍNA
Francouzsko-kanadský rodinný animovaný ﬁlm. Příběh mladé osiřelé
dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele se jí
podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na cestu do Paříže.
Mládeži přístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

14. úterý
16:30 hodin

KONG: OSTROV LEBEK (2D)
Americký dobrodružný fantasy/sci-ﬁ ﬁlm. Tým badatelů se vydává
do hlubin neprobádaného ostrova kdesi v Paciﬁku, aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 Kč

15. středa
10:00 hodin

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Loupežnická pohádka, Rézi
a Brok pouštějí draka, A neříkej mi Vašíku, Půlnoční příhoda a další …
Pro nejmenší ** 77 minut ** vstupné 30 Kč

15. středa
19:00 hodin

KONG: OSTROV LEBEK (3D)
Americký dobrodružný fantasy/sci-ﬁ ﬁlm.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 130 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin

ROLLING STONES OLÉ! OLÉ! OLÉ!
Unikátní dokument z loňského turné legendární skupiny napříč Jižní
Amerikou. Navštívíme členy kapely v jejich hotelových pokojích, odhalíme rituály před vystoupením, nahlédneme do šaten, kde zazpívají jen
pro nás.
Mládeži přístupno ** titulky ** 105 + 117 minut ** vstupné 150 Kč

17. pátek
18. sobota
16:30 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE (2D)
Hraná adaptace pozoruhodného příběhu Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory
strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si,
že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného
prince.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 120 Kč

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

MÍSTO U MOŘE
Film oceněný Zlatým Glóbem
Americké drama. Po smrti staršího bratra zjišťuje Lee Chandler, že byl
bratrem ustanoven jako opatrovník synovce Patricka.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 137 minut ** vstupné 100 Kč

19. neděle
16:30 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE (3D)
Hraná adaptace pozoruhodného příběhu.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 140 Kč
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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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

