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18. 2. - 27. 4. JAZZINEC 2017
19. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s. 
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz

sobota 1. 4. PIČUS NENÍ KRETÉN 
Divadelní delikatesy: Divadlo Anička a letadýlko  
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 2. 4. VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro rodiny
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 hodin

úterý 4. 4. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov  
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

středa 5. 4. KYTICE
Představení pro 6. - 9. třídy ZŠ a SŠ:  
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 11:00 hodin

středa 5. 4. KYTICE
Činoherní divadlo A:  
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 6. 4. 40 LET ČINNOSTI  
KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE TRUTNOV
Projekce fotografií 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 8. 4. ČESKO ZPÍVÁ 2017
Finálový galavečer
Pořadatel: ART PRESTO, reklamní a umělecká 
agentura, ve spolupráci s UFFO
UFFO ** 17:00 hodin

neděle 9. 4. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BY…
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Studna 
Představení pro děti od 5 let  
Pořadatel: UFFO 
UFFO ** 16:00 hodin

pondělí 10. 4. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov  
Městská knihovna Trutnov – pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 10. 4. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Alena a Jiří Márovi: Španělsko a Portugalsko 
Pořadatel: UFFO a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 10. 4. ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
Cestopisný pořad Aleny a Jiřího Márových
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pondělí 10. 4. JAROMÍR NOHAVICA
Samostatný recitál
Hosté: Robert Kusmierski - akordeon,  
Pavel Plánka - bicí, perkuse
Koncert je do 12 let nepřístupný!
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

úterý 11. 4. COMMEDIA FINITA
Divadlo a hudba: představení v produkci Divadla 
Viola a agentury M. Rusové 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

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

úterý 18. 4. BIOLOGICKÉ HODINY: TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ 
Přednáška Jarmily Mandžukové 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov  
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 18. 4. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Muzikál Městských divadel pražských - Divadla 
ABC, uvádíme mimo předplatné
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

čtvrtek 20. 4. DLOUŠIBY
Představení pro MŠ a 1. - 5. třídy ZŠ:  
Divadlo 100 opic
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 20. 4. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov  
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 20. 4. KLENOTY KRÁLOVSKÉHO KRAKOVA
Přednáší PhDr. Ludmila Žlábková
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 21. 4. $LAST
Činoherní divadlo B: A Studio Rubín, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

sobota 22. 4. ANNA K. „VE SVĚTLE“ 2017  
Koncert
Host: Peter Aristone
Pořadatel: Agentura Petřinová s.r.o.
UFFO ** 20:00 hodin

neděle 23. 4. O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DRAK Hradec Králové 
Představení pro děti od 3 let   
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
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2

úterý 25. 4. KRVAVÉ LÉTO 1945
Přednáší Jiří Padevět
Pořadatel: Klub bratří Čapků z. s. Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 27. 4. ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY TRUTNOVSKÉHO 
MUZEA V LETECH 2014 – 2016
Přednáší Mgr. Ondřej Tůma
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 30. 4. ČARODĚJNICKÁ OLYMPIÁDA
Tradiční akce zejména pro děti
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov
Spolupořadatel: MEBYS Trutnov s.r.o.
Společný průvod účastníků akce v čarodějnických 
maskách a kostýmech - sraz před společenským 
centrem UFFO ve 20:00 hodin, odchod průvodu 
ve 20:15 hodin

 VÝSTAVY

do 11. 4. SLEZSKÝ KARTOGRAF JAN PŘIBYLA: TVŮRCE 
HOSPODÁŘSKÝCH MAP ČESKOSLOVENSKA
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer

do 25. 4. EXTRÉMNÍ SPORTY
Výstava fotografií Vítka Ludvíka
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)

do 26. 4. PAVEL HINTNER
Výstava fotografií ze světového poháru 
v biatlonu v Novém Městě na Moravě
Pořadatel: Trutnovský fotoklub KDÚ
Fotogalerie MATES (Svatojánské náměstí)

do 30. 4. ALENA VALENTOVÁ: BÁSNĚ V OBRAZECH
Ilustrace Aleny Valentové k básním Jana Kašpara
Pořadatel: Galerie Hippo 
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 7. 5. VÝBĚR ZE SBÍRKY FOTOGRAFIE 
A GRAFIKY GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 7. 5. MILOSLAV LHOTSKÝ: VÝBĚR Z TVORBY
Vernisáž 30. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 20. 5. JAZZ WORLD PHOTO
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu z. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

5. 4. - 9. 5. BIRGITT FISCHER: AUTOFOKUS 
Vernisáž 4. 4. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

12. 4. - 11. 5. MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer

14. 4. - 1. 10. STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897
Vernisáž 13. 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

sobota 1. 4. VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Akreditovaný kurz 
9:00 - 14:00 hodin ** cena 950 Kč

1. - 2. 4. TKANÍ NA KARETKÁCH  
A PŘEDTKALCOVSKÉ TECHNIKY
Získáte skripta 
Akreditovaný kurz

neděle 2. 4. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Vytvoříte hedvábný obraz, šálu a sadu šperků 
9:30 - 15:00 hodin ** cena 650 Kč

pátek 7. 4. PLETENÍ Z PEDIGU
Naučíte se základy pletení a pokročilí vyzkouší 
složitější techniky 
16:00 hodin ** cena 300 Kč

sobota 8. 4. VELIKONOCE V MUZEU
Tradiční workshopy 
Akce podpořena městem Trutnov  
13:00 hodin ** cena od 50 Kč

středa 19. 4. POWERTEX
Výroba plastiky či loutky z powertexu 
16:00 hodin ** cena 400 Kč

čtvrtek 20. 4. ENKAUSTIKA
Akreditovaný kurz 
16:30 hodin ** cena 300 Kč

sobota 22. 4. VÍKEND KOVOVÝCH ŠPERKŮ 
Vyrobíte drátovaný šperk, šperky ze zipů
14:30 hodin ** cena 270 Kč

čtvrtek 27. 4. KERAMICKÉ LAMPY A LAMPIČKY
Výroba originální a funkční dekorace
16:00 hodin ** cena 320 Kč

sobota 29. 4. ZÁKLADY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
Na kurzu má každý k dispozici šicí stroj a látky
13:30 - 17:00 hodin ** cena 550 Kč

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. dub-
na na e-mailu: dance.festival@seznam.cz (uveďte své jméno a pří-
jmení + lekce, které chcete absolvovat).
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ÚNOR—BŘEZEN—DUBEN 2017

INTERNATIONAL  
MUSIC FESTIVAL 

TRUTNOV

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

SWING, TROCHU JINÝ POP 
 A NEJLEPŠÍ BRITSKÝ BLUESOVÝ HLAS

čtvrtek 6. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Dubnová část mezinárodního festivalu JAZZINEC nepřestane pře-
kvapovat svou šíří a žánrovou rozmanitostí. Vzpomínat na Karla 
Růžičku a Jaromíra Hniličku bude Trio Josefa Vejvody – legendár-
ního bubeníka „s polkou v krvi“.
O generaci mladší bude swingující dívčí vokální band Hot Sisters.

středa 12. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Beata Hlavenková je mimořádným zjevením na české scéně – 
od jazzu až po spolupráci s Lenkou Dusilovou. Letos na Jazzinci 
představí další autorský projekt Scintilla spolu s norským klávesis-
tou Andersem Aarumem a Milošem Dvořáčkem mladším.
Česko-polský Boundary Jazz Quintet ukáže, že i podkrkonošské 
pohraničí je místo jazzu zaslíbené.

sobota 15. 4. ** 19:00 hodin ** UFFO
Jana Kirschner – slovenská zpěvačka a autorka už dávno není jen 
skvělou popovou hvězdou, ale především sebevědomou osobností 
s jasným názorem. Žije v Londýně, ale o to víc si uvědomuje své ko-
řeny. Odkazuje se k folklóru, nebojí se elektroniky, experimentu, 
zároveň však vyznává silné písně s expresivními náladami a vzlet-
nými melodiemi.
Dragon’s Brew dokazují další z pravidel jazzu – nezáleží kolik ti 
je, ale jak ti to hraje a myslí. V královéhradecké formaci se sešel 
otec Jiří Vyšohlíd se svým synem a jeho vrstevníky, a hraje jim to 
parádně!

čtvrtek 27. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Věhlas kontrabasisty Tomáše Lišky už dávno přesáhl českou kotli-
nu. V jeho restartovaném projektu Invisible World Quartet zahrají 
srbský akordeonista, turecký houslista a moravský bubeník. Ti mu-
zikanti zatraceně dobře vědí, proč za Tomášem Liškou přijíždějí. 
On je vizionář s jasným názorem a originálním viděním světa.
Zpěvačka Katie Bradley je držitelkou řady britských bluesových cen 
(např. nejlepší ženský bluesový zpěv 2015) a spolupracovala třeba 
se Suzanne Vega nebo Kirkem Fletcherem.

V galerii městského úřadu je do 20. 5. premiérově vystavena ko-
lekce 30 nejlepších snímků 4. ročníku mezinárodní soutěže JAZZ 
WORLD PHOTO 2017, odkud vyjede na další výstavy po Čechách 
i Evropě.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ 

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

MILOSLAV LHOTSKÝ: VÝBĚR Z TVORBY
U příležitosti významného životního jubilea (85. narozeniny) vše-
stranného trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského pořádá 
muzeum výstavu z umělcovy celoživotní tvorby. Těšit se můžete 
na kresby, grafiky, metalické koláže a plastiky. 
Výstava potrvá do 7. 5.

40 LET ČINNOSTI  
KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE TRUTNOV

Mgr. Petr Fuxa a Petr Kopecký budou na fotografiích prezentovat 
40 let činnosti Klubu vojenské historie v Trutnově. Zavzpomínají 
na začátky klubu v 70. letech, okomentují fotografie ze zahranič-
ních cest i ze zájezdů doma. V krátkosti se zmíní o akcích pořáda-
ných klubem v Trutnově a pro zpestření představí zbraně a další 
zajímavosti, se kterými se setkali na cestách. 
Projekce fotografií se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897
U příležitosti letošního 120. výročí od katastrofální povodně v Kr-
konoších v červenci 1897 připravilo muzeum výstavu o živelné 
pohromě, jež nemá v moderních dějinách Trutnovska obdoby. Po-
stižena byla především sídla v oblasti kolem řeky Úpy, tedy Velká 
Úpa, Temný Důl, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, 
Horní Staré Město, Dolní Staré Město a Trutnov, kde si rozběsněný 
vodní živel vyžádal mnoho lidských životů. K vidění budou pře-
devším unikátní a často neznámé snímky zachycující následky po-
vodně. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 13. 4. od 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 1. 10.

KLENOTY KRÁLOVSKÉHO KRAKOVA
Krakov je se svými více než 750 tisíci obyvateli druhým největším 
městem Polska. Během letních měsíců se tento počet ještě zvyšuje. 
Město, historické sídlo polských králů a jedna z památek na sezna-
mu Světového dědictví UNESCO, je totiž oblíbeným cílem polských 
i zahraničních turistů. A oprávněně. K vidění je toho zde neuvě-
řitelně mnoho. Rezidencí polských králů hradem Wawel a kate-
drálou počínaje přes desítky kostelů, židovskou čtvrť až po řadu 
muzeí a galerií, ukrývajících například tajemnou Dámu s hranosta-
jem Leonarda da Vinciho. Nevynecháme ani výpravu do podzemí 
solných dolů v nedaleké Věličce nebo prohlídku tragického místa 
nedávné minulosti, nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim/
Březinka. 
Přednáška PhDr. Ludmily Žlábkové se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

KRVAVÉ LÉTO 1945
Historik, spisovatel, knihkupec, držitel ceny Magnesia Litera a ředi-
tel nakladatelství Academia Jiří Padevět se ve své přednášce zaměří 
na problematiku poválečného násilí v Československu v létě 1945. 
Připomene například tzv. divoké odsuny německého obyvatelstva. 
Pozornost bude věnovat také násilí páchanému příslušníky Rudé 
armády a dalších armád operujících na našem území. 
Přednáška pořádaná Klubem bratří Čapků z. s. Trutnov se koná 
v muzeu v úterý 25. 4. od 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
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ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY TRUTNOVSKÉHO MUZEA  
V LETECH 2014 – 2016

Archeolog Mgr. Ondřej Tůma ve své přednášce představí archeolo-
gické výzkumy realizované Muzeem Podkrkonoší v Trutnově v le-
tech 2014 – 2016. Prezentován bude např. výzkum v Čisté v Krkono-
ších, kde byly zjištěny středověké výrobní objekty, výzkum renesanč-
ní krypty kostela ve Velkém Vřešťově či nález kachlů ze 16. století 
v Libotově. Připomenuty budou i unikátní pravěké nálezy z Kocbe-
ře, Stříteže či Javorníku, které významně posouvají dosavadní po-
znatky o nejstarším osídlení regionu. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 27. 4. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

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.

VÝBĚR ZE SBÍRKY FOTOGRAFIE 
 A GRAFIKY GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Josef Čapek: Chlapec se svítilnou, 1918, litografie

V letošním roce si Galerie města Trutnova připomíná 20 let od své-
ho založení. Za nedlouhou dobu, po kterou působí jako jedna ze 
zásadních institucí kulturního života regionu, se podařilo uspořá-
dat 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 spada-
jící do žánru fotografie, grafiky a kresby, z nichž mnohá doposud 
nebyla v městské galerii nikdy vystavena. K těm nejpopulárnějším 
patří grafické listy Josefa Čapka, novinkou je předloni zakoupený 
soubor fotografií Bohdana Holomíčka, zajímavostí pak jsou velko-
formátové textilní návrhy Dany Holé Charvátové.
Výstava potrvá do 7. 5.

JAZZ WORLD PHOTO – 4. ROČNÍK
Galerie města Trutnova je jako každý rok partnerem mezinárod-
ní fotografické soutěže Jazz World Photo pořádané v souvislosti 
s hudebním festivalem Jazzinec. Ve výstavních prostorách městské-
ho úřadu se představí snímky, které z přihlášených prací do užšího 
výběru zvolila mezinárodní porota. Návštěvníci se tak mohou těšit 
na originální záběry amatérských i profesionálních autorů z celého 
světa, kteří zachytili svět jazzu, world music a blues. V Trutnově 
tak jako každý rok odstartuje první ze série putovních expozic, fo-
tografie světa jazzu se po trutnovském startu vydají do světa, aby 
vizuálně potěšily milovníky těchto žánrů.
Výstava potrvá do 20. 5.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV  

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI 
úterý 4. 4. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

Akce je určena dětem a rodičům, program probíhá volnou formou 
a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. Těšíme se na vás.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
pondělí 10. 4. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM

Zveme opět maminky i tatínky, aby i se svými ratolestmi zavítali 
do pobočky v Horním Starém Městě. Budou tu pro ně připraveny 
zajímavé knížky.

BIOLOGICKÉ HODINY: TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ 
úterý 18. 4. ** 17:00 hodin ** ve studovně

V přednášce známé autorky populárně naučných knih Jarmily 
Mandžukové se dozvíte zajímavé informace o tom, jaký význam 
mají biologické hodiny pro naše zdraví, jak lze jejich prostřednic-
tvím preventivně působit a léčit mnohé nemoci a zdravotní potíže. 
Zjistíte, že jakmile začnete vnímat svoje biologické hodiny, budete 
zdravější, šťastnější a spokojenější. Součástí přednášky bude i před-
stavení nové autorčiny knihy o bylinkách a jejich léčivých a ma-
gických účincích. Na závěr přednášky proběhne losování o knihu 
autorky. 

DRÁČEK 
čtvrtek 20. 4. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti

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

SPOLEČENSKÉ HRY V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Máte odpoledne dlouhou chvíli? Máte volný čas mezi kroužky? 
Chcete se pobavit s kamarády? Přijďte do knihovny, v oddělení pro 
děti na vás čeká spousta zajímavých her. Hry si můžete zahrát pří-
mo v knihovně, stačí si o ně požádat u výpůjčního pultu. 

VELIKONOČNÍ LUŠTĚNÍ V POBOČCE HSM
Pracovnice pobočky připravily pro děti, které rády luští, velikonoč-
ní zábavnou křížovku. Děti si vyzkouší, jaké mají znalosti a jsou-li 
dobrými čtenáři. Křížovka je připravena pro děti od 2. do 5. třídy. 
Zájemci mohou do knihovny přijít od 12:00 do 17:30 hodin během 
celého dubna. Úspěšní luštitelé dostanou malou odměnu.

MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava vybraných prací 5. ročníku výtvarné soutěže, kterou vy-
hlašuje prodejna Maestro pro žáky 1. - 9. tříd základních škol Trut-
nova a okolí. Téma soutěžních prací je už tradičně volné. Jedinou 
podmínkou soutěže je použití čisté výtvarné techniky. V době re-
dakční uzávěrky ještě porota nezasedala, čeká ji jako každoročně 
náročná práce s výběrem výstavní kolekce i rozhodnutí, kterým au-
torům udělit věcnou cenu za zajímavou výtvarnou práci.
12. 4. - 11. 5. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době pro-
mítání filmu ** bez vstupného
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BIRGITT FISCHER: AUTOFOKUS
Birgitt Fischer se narodila v německém Offenburgu, v roce 2014 
absolvovala magisterské studium na AVU v Praze v ateliéru pro-
fesora Milana Knížáka. Ve svých geometrických, živě barevných 
obrazech, působících téměř jako komiksy, se opakovaně zabývá 
vnějším světem, prostředím, jež ji obklopuje, a hledáním vlastní 
identity. Jako základ jejích prací slouží různé druhy optických ras-
trů, v nichž vidí možný způsob zachycování reality. Prostřednic-
tvím základních geometrických tvarů vytváří nové znaky a sym-
boly, jež skládá jako stavebnice a leporela, částečně je doplňuje 
textem. Zobrazuje také sebe sama v autoportrétech, vybavených 
ironií a jemným humorem. Obrazy jsou realizovány v sériích, 
s náměty v jižním Německu i z pobytu v České republice, a dává 
v nich nahlédnout do svého autentického způsobu myšlení. 
Vernisáž se koná v úterý 4. 4. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
5. 4. - 9. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

SLEZSKÝ KARTOGRAF JAN PŘIBYLA:  
TVŮRCE HOSPODÁŘSKÝCH MAP 

ČESKOSLOVENSKA
Jan Přibyla (1901 - 1976), povoláním učitel českého jazyka na obec-
ných školách, je v současnosti znám především jako tvůrce hospo-
dářských map Československa z období 1. republiky. Jeho hospo-
dářské mapy celého území nebo dílčích částí nesou typický rukopis. 
Ačkoliv jsou jednoduché, mají velkou vypovídací schopnost. Pomo-
cí vhodně zvoleného obrázkového značkového klíče jsou srozu-
mitelné nejen dospělým, ale před rokem 1940 byly jako příruční 
a nástěnné mapy využívány při vyučování na obecných školách. 
Výstava nabízí tištěné skeny hospodářských map Čech, Mora-
vy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi, které jsou ze sbírky 
RNDr. Tomáše Grima, Ph. D., ze sbírek archivu (ÚAZK – ZÚ) a z Pe-
dagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
do 11. 4. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítá-
ní filmu ** bez vstupného

ČARODĚJNICKÁ OLYMPIÁDA
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov 

Spolupořadatel: MEBYS Trutnov s.r.o.

Tradiční akce zejména pro děti. Letos se čarodějnice z Trutnova 
rozhodly uspořádat pravou a nefalšovanou „Čarodějnickou olym-
piádu“, kde můžete v různých čarodějně-sportovních disciplínách 
soutěžit, a vyhrát tak svou první olympiádu. Ke správné čarodějnici 
patří správný oděv, který letos můžete doladit sportovními prvky. 
Budeme rádi, když se nás v maskách a kostýmech sejde v průvodu 
co nejvíce, jelikož během večera bude vyhlášena „MISS Čaroděj-
nice“.
Sraz účastníků je ve 20:00 hodin před společenským centrem UFFO. 
Kostýmovaný průvod se vydá ve 20:15 hodin do areálu MEBYS 
Trutnov Na Nivách. Tam se děti budou moci zúčastnit olympijských 
disciplín, aby se mohly stát skutečným sportovcem čarodějem/ča-
rodějkou. 
Program bude zahájen po příchodu průvodu cca ve 20:45 hodin 
zapálením vatry. Zajištěno je občerstvení s možností opéct si špe-
káčky. K poslechu i tanci zahraje DJ Josef Rumler. Předpokládaný 
konec programu ve 23:00 hodin.
neděle 30. 4. ** sraz před společenským centrem UFFO ve 20:00 
hodin, odchod průvodu ve 20:15 hodin ** pálení vatry a program 
od 20:45 hodin Na Nivách 

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro rodiny. Po dlouhé a kruté zimě všichni s netr-
pělivostí očekáváme nástup jara. A jako každý rok si jeho příchod 
připomeneme vynášením Smrtky a Smrťáka. Touto tradicí našich 
předků přivoláme do našeho kraje období tepla a kvetoucích luk. 
V Uffu nejdříve vystoupí s krátkým programem 4. – 6. ročníky ta-
nečního oboru ZUŠ Trutnov, folklórní soubor ZHOR při ZUŠ Trutnov 
a soubor Asinus musicus. Program připravili: Blanka Matysková, Jana 
Michaličková, Kateřina Talavašková, Drahomíra Tvrdíková, Lenka 
Jiranová a Martin Lička. Po skončení krátkého vystoupení se prů-
vod všech účastníků vydá k řece směrem ke kinu Vesmír, kde ukon-
číme zimu a přivoláme jaro vhozením Smrtky a Smrťáka do Úpy. 
neděle 2. 4. ** UFFO ** 15:00 hodin ** bez vstupného

RODINNÉ UFFOKOUSKY

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BY…
Divadlo Studna 

Představení pro děti od 5 let. První světové širokoúhlé divadlo. 
Odehrává se v pohádkové budoucnosti, střídavě na hradě krále 
Darka, ve smíšeném lese, v černé černokněžníkově věži, u stromu, 
u jezera, u skály a znovu v rodišti prince Olina. Klasický příběh, 
který vás už nemůže ničím překvapit? Ale může, věřte, že může …
Unikátní barokní mechanické širokoúhlé divadlo. Obří dřevěná 
scéna, jeden metr velké loutky (pokud nepočítáme Dlouhého, kte-
rý se dokáže vytáhnout až k nebeské báni …), rozšafný pružinový 
kohout, netradiční hudební nástroje, dialogy sršící vtipem, písně 
nadzvedávající vaše nohy i pozadí. To vše a ještě mnohem víc …
Režie: A. Kašparová. Hrají: Pepíno Kašpar, Jakub Křikava, Štěpán 
Coufal.   
neděle 9. 4. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 90 Kč, se slevovou 
kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 3.

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Divadlo DRAK Hradec Králové 

Představení pro děti od 3 let. Pro jahody? V lednu? Není to div-
né? A není spíš divné, když to někomu nepřipadá divné? Maruška 
žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se 
k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem pak je, když nebohou Maruš-
ku pošlou na mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez nich se 
nevracej!“ Co si chudák Maruška teď počne? Venku zuří sněhová 
vánice, psa by nevyhnal, a k tomu ten nesplnitelný, hloupý úkol. 
Každý přece ví, že jahody v lednu nerostou. Nebo už to nikdo dáv-
no neví?
Režie: Jakub Vašíček. Hraje: Ivana Bílková.   
neděle 23. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč,  
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 3.

PIČUS NENÍ KRETÉN
Divadelní delikatesy: Divadlo Anička a letadýlko

Groteska. Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmo-
sféru a připravuje česnekové jednohubky. Maruška a Jaruška ob-
cují 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.
Režie: Anička Duchaňová. Hrají: Martina Krátká, Anička Duchaňo-
vá a Štěpánka Pencová.
Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ 
INVENTURY 2016.
sobota 1. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku DD, ostatní - vstupné 320, 295, 270 Kč ** předprodej vstu-
penek od 20. 2.
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KYTICE
Činoherní divadlo A: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Sbírka balad Kytice z pověstí národních (1853) - nejslavnější dílo 
miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena a jedno z nejznáměj-
ších děl české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, když se 
řekne Kytice? Zemřela matka a do hrobu dána? Na topole podle 
skal? Nechoď, dceruško, k jezeru? Hrej si - tumáš kohouta? Dej 
sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku? … Hradecká 
inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří jen do zaprá-
šené archivní poličky s označením „povinná školní četba“! Kytice 
jako národní poklad otevírající před námi svět magických balad 
i moudrost našich předků. Kytice jako výsostná poezie s roman-
tickým odérem i hororovou patinou. Kytice jako téma viny, trestu 
a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou 
všichni známe, ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli.
Režie a scénář: Karel Brožek. Hrají: Martina Eliášová, Zora Valcha-
řová-Poulová, Marta Zaoralová, Kristýna Kociánová, Natálie Holí-
ková, Marie Poulová, Miroslav Zavičár.
středa 5. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na  
abonentku ČDA, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 6. 3.

COMMEDIA FINITA
Divadlo a hudba: představení v produkci Divadla Viola 

a agentury M. Rusové

Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Des-
tinnové. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, spo-
lečnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy 
Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrně 
známé provázejí i naše životy.
Režie: Lída Engelová. Hrají: Dana Černá, Jana Synková, Daniela Ko-
lářová, Máša Málková.
úterý 11. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku DH, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej vstupe-
nek od 6. 3.

$LAST
Činoherní divadlo B: A Studio Rubín, Praha

Jan je herec. Hrál už všechno, i když v poslední době hlavně role 
školníků. Martin je taky herec. Tak trochu. A zpěvák. Měl přece tu 
písničku. Jednu. Jan už chce mít klid a možná si ještě střihnout jed-
nu dvě dobrý role bez smetáku. Martin chce bejt slavnej. Hodně. 
A rychle. Mezinárodní firma SLAST, která teprve nedávno dorazila 
na český trh, umí jejich přání splnit. Ale nejdřív musejí Jan s Mar-
tinem na pár věcí přijít sami. Hlavně na to, co je největší překážka 
na cestě ke štěstí, protože všichni si přece zasloužíme trochu štěstí, 
ne? Nic jinýho nás nikdy neučili …
Autorská inscenace o tom, že pochybnosti jsou největší překážkou 
na cestě ke štěstí, a o tom, co všechno bychom pro štěstí obětovali. 
Dva herci, lavička, čekání. Na co vlastně? Na další roli? Mezitím 
se dá nuda zahnat všelijak: provětrat ty nejprovařenější historky 
z natáčení, uspořádat si vlastní talk show nebo pohovořit o něčem 
opravdu vznešeném. Třeba o kvantové fyzice …
Režie a autoři: Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Kryštof Pavelka. 
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Kristýna Fuitová-Nováková.
pátek 21. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku ČDB, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 6. 3.

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Divadlo a hudba: Městské divadlo v Mostě

Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenované v ka-
baretní podobě. Představovat a vysvětlovat Čechům, co je román 
o Švejkovi a kdo je to Švejk, je asi zbytečné. Přesto není Haškovo 
dílo snadné žánrově zařadit. Zdaleka to není jen humoristický ro-
mán. Je to zároveň satira líčící velice přesvědčivě s pomocí všemož-
ných karikatur, podivných figurek a neobvyklých situací žalostné 
poměry panující v rozkládajícím se Rakousku-Uhersku. K tomu 
Hašek využívá i žánr grotesky a frašky, volí jednoduché a srozumi-
telné výrazové prostředky, píše přehledně a jazykem obyčejného 
člověka, vše směřuje k zesměšnění nesmyslného válčení a starého 
řádu. Tento čtyřdílný román byl přeložen do 58 jazyků, několikrát 
zfilmovaný i zdramatizovaný. Vy budete tentokrát mít možnost vi-
dět Švejka v kabaretní podobě s živou kapelou Šrum-Šrum, hrající 
autentické dobové písně.
Režie a dramatizace: Jiří Kraus. Hrají: Jiří Kraus, Michaela Krauso-
vá, Vít Herzina, Jan Beneš, Veronika Týcová, Radim Madeja, Michal 
Pešek, Tomáš Alferi, Pavel Stránský, Simon Stempný.
středa 17. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku DH, ostatní - vstupné 330, 305, 280 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 10. 4.

foto: Patrik Borecký

foto: Zuzana Bönisch

 foto: archiv Divadla Viola



7

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Činoherní divadlo B: Ateliér Petra Kracika

Současná komedie. Hra začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá 
manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu výročí svatby Kenne-
tha a Laury. Hlavním chodem má být „překvapení“. V retrospekti-
vách se divák dozvídá, jaké všechny události předcházely této „po-
slední večeři“. Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství. 
A to téměř dvacet let, než se Kenneth (stylizující se do Elvise Pres-
leyho a procházející krizí středního věku) zamiloval do jiné ženy 
– do Laury. Zprvu se zdálo, že Laura ztělesňuje vše, co Kennethovi 
v manželství schází, ale brzy se mu milostná aférka vymkne z ru-
kou a nastává kolotoč lží, výmluv a obviňování. Kenneth je nucen 
přiznat barvu manželce a k milence Lauře se přestěhovat. Laura 
je sice ztělesněním jeho sexuální touhy a je plná elánu, čímž vlévá 
energii do žil i Kennethovi, ale málo uklízí, málo pere a hlavně – 
vůbec neumí vařit. Kenneth, který je zvyklý na teplou, chutnou 
a kvalitní večeři (Hillary je vyhlášená kuchařka), je zoufalý. Z Lauři-
ných kuchařských pokusů mu je špatně. Postupem času začne lhát 
Lauře o svém večerním programu (stejně jako kdysi lhal Hillary, 
když chodil za Laurou) a chodí se najíst k bývalé manželce … 
Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa 
žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení. Ukazuje nový význam 
rčení, že „láska prochází žaludkem“. Autorka sice předepisuje 
strohou scénu bez rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá di-
vákova pozornost byla soustředěna na dialogy, ale zároveň rozvíjí 
velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí velký prostor pro 
hereckou exhibici. Toto originální řešení manželského trojúhelní-
ku by měli zhlédnout všichni, kdo někdy manželským trojúhelní-
kem prošli, právě procházejí nebo budou procházet.
Režie a scénář: Petr Kracik. Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, 
Otmar Brancuzský.
úterý 2. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku ČDB, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 27. 3.

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Zábavné odpoledne pro celé rodiny. V rámci programu bude zahá-
jena letní sezóna, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. Jana 
Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který zároveň 
slouží jako rozhledna. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru 
s kapelou, vystoupí taneční skupina Star West, připraveny budou 
soutěže a hry pro děti. O „vojenskou parádu“ se postará Klub vo-
jenské historie Trutnov, jehož členům zároveň patří poděkování 
za průvodcovské služby v obou zmíněných památkových objek-
tech. Občerstvení zajištěno.
sobota 13. 5. ** u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného 

VU
Představení mimo předplatné

Představení na pomezí mezi hrou s objekty, miniaturou, cirkusem 
a klaunstvím je sólem pro manipulátora každodenních předmětů. 
Jmenuje se Etienne Manceau, je z Francie a skvěle vás pobaví.
Představení uvádí UFFO ve spolupráci s Cirqueonem - Centrem pro 
nový cirkus.
čtvrtek 18. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč **  
předprodej vstupenek od 3. 4.

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
Cestopisný večer připravili Alena a Jiří Márovi:
Představíme vám největší perly z naší expedice po Pyrenejském 
poloostrově. Uvidíte Magickou fontánu v Barceloně, vystoupení 
delfínů ve Valencii i býčí zápasy v Madridu. Navštívíme královský 
palác, skalní město i Šmoulí vesnici. Podíváme se na přírodní lagu-
ny, větrné mlýny Dona Quijota nebo volně žijící opice v Gibralta-
ru. Zjistíme, jak se dělá iberská šunka či portské víno, a pojedeme 
na nejvyšší horské dráze Evropy. Uvidíte i mnoho dalších zajíma-
vostí, vždyť jsme na výpravě ujeli celkem dvanáct tisíc kilometrů.
pondělí 10. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 6. 3.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE
12. 5.  PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY 

Vystoupení městské dechové hudby

21. 5.  DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA 
Tentokrát: Za poklady permoníků a trpaslíků 
Akce pro děti od 3 do 10 let 
Vstupné: 40 Kč pro děti, 20 Kč pro dospělý dopro-
vod. Prodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO 
od 2. 5. 

31. 5. - 4. 6.  CIRK-UFF 
7. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu

13. 6.   SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ 
Činoherní divadlo A: Divadlo P. Bezruče, Ostrava 
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek 
od 2. 5.

foto: Martina Venigerová

foto: Alexis Doré
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KINO VESMÍR
nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. sobota
16:30 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (2D)                                                                                 
Animovaný film. Šmoulinka se vydává s nejlepšími kamarády na napína-
vou pouť Zakázaným lesem, aby nalezli tajemnou vesnici dříve, než se to 
podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Mládeži přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

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 sám a opuštěný přežít. Po strastipl-
né cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho pár z Austrálie. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 129 minut ** vstupné 110 Kč

2. neděle
16:30 hodin 

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (3D)                                                                                 
Animovaný film o Šmoulech.
Mládeži přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

2. neděle
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 natá-
čelo v České republice.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 Kč 

3. pondělí
4. úterý
19:00 hodin

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU                                   
Americký film. Renomovaný spisovatel a historik musí u soudu bojovat 
za to, že holocaust skutečně existoval.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

5. středa
19:00 hodin

GLORY                                                   
Bulharsko-řecké komediální drama. Dělník najde na kolejích množství 
peněz, ale při předávání ceny přijde o své hodinky.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 90 Kč

6. čtvrtek 
19:00 hodin 

ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ                                                                             ART film
Cenami ověnčená italsko-francouzská komedie o normálním přátelství 
dvou šílených žen v šíleném světě plném normálních lidí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 80 Kč 

7. pátek 
8. sobota
9. neděle
16:30 hodin

VOLÁNÍ NETVORA                                                                   
Americko-španělský rodinný fantasy film. V noci navštěvuje třináctileté-
ho Connora netvor – obrovský chodící a mluvící starý strom.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

7. pátek 
9. neděle
19:00 hodin

GHOST IN THE SHELL (2D)
Americké akční sci-fi. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je 
svět závislý na moderních technologiích ještě více než dnes.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 120 Kč

8. sobota
19:00 hodin

GHOST IN THE SHELL (3D)
Americké akční sci-fi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 150 Kč

11. úterý
19:00 hodin

RAW
Belgicko-francouzský psychologický horor.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 99 minut ** vstupné 90 Kč

12. středa
10:00 hodin

ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Mikeš u cirkusu, Král a skřítek, 
Zasadil dědek řepu, Rohatá princezna, Krtek a žvýkačka a další.
Pro nejmenší ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

12. středa  
19:00 hodin

150 MILIGRAMŮ
Francouzské drama. Pneumoložka Iréne přijde na souvislost mezi nevy-
jasněnými úmrtími pacientů a podáváním léku Mediator.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 128 minut ** vstupné 90 Kč

13. čtvrtek
19:00 hodin

SEKÁČ                                                                                              ART film
Balkánské komorní kriminální drama oceněné v roce 2015 mnoha cena-
mi. Generace Chorvatů, která zažila válku na Balkáně, se snaží žít nor-
mální život. Válka v nich ale zůstala a neustále ovlivňuje jejich chování. 
Příběh kadeřnice Mirjany, trestance Iva a pumpaře Josipa.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

14. pátek
19:00 hodin

NOČNÍ SMĚNA                                   
Švýcarsko-britský interaktivní thriller, jež dovoluje divákům rozhodovat 
za hlavního hrdinu a o vývoji příběhu. Chytrý student Matt se dostane 
do svízelné situace, kdy ho okolnosti donutí zapojit se do brutální lou-
peže ve slavném aukčním domě v Londýně.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

14. pátek
15. sobota
16:30 hodin

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU                                                              
Americké akční dobrodružné fantasy. Pět vzdorných teenagerů se nevy-
světlitelnou náhodou sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách 
bojovníků známých jako Strážci vesmíru.
Mládeži přístupno ** dabing ** 136 minut ** vstupné 110 Kč

15. sobota
16. neděle
19:00 hodin

PÁTÁ LOĎ
Česko-slovensko-maďarský film vypráví příběh netradiční dětské rodiny 
inspirovaný skutečnou událostí. Malá Jarka má mámu, která nechce být 
mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, když za zvláštních 
okolností vezme dvě batolata do opuštěné zahradní chatky.  
Mládeži přístupno ** česky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

16. neděle
16:30 hodin

LVÍ ŽENA
Norské drama podle úspěšného románu nás zavádí na sever Evropy 
do začátku 20. století. Děvčátko Eva se narodilo s hypertrichózou - one-
mocněním, kvůli kterému jí po celém těle roste nadměrné množství 
chlupů. Přes veškeré potíže se však rozhodne naplnit svůj životní sen.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 Kč

18. úterý
19:00 hodin

ŽIVOT
Americký sci-fi thriller. Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, 
která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších obje-
vů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života 
na Marsu.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 100 Kč

19. středa
16:00 hodin

EKOTOPFILM FESTIVAL
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji.
Mládeži přístupno ** 16:00 – 22:00 hodin ** bez vstupného

20. čtvrtek
19:00 hodin

ÚSTAVA                                                                                            ART film
Chorvatsko-slovinsko-český milostný film o nenávisti. Příběh tří zcela 
odlišných lidí, kteří žijí ve stejné budově a kteří se nečekaně a proti své 
vůli sejdou a jsou na sobě navzájem závislí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 100 Kč

21. pátek
23. neděle
16:30 hodin

MIMI ŠÉF (2D)
Rodinná animovaná komedie. Setkání s neobyčejným děckem, které 
nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

21. pátek
19:00 hodin

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Americká krimi komedie. V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým 
blízkým se trojice postarších kamarádů odhodlá riskovat všechno a pře-
padnout banku, která je připravila o jejich peníze.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

22. sobota
16:30 hodin

MIMI ŠÉF (3D)
Rodinná animovaná komedie. 
Mládeži přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

22. sobota
23. neděle
19:00 hodin

ZTRACENÉ MĚSTO Z
Akční dobrodružný americký film inspirovaný skutečnými událostmi. 
V roce 1925 se legendární britský badatel Percy Fawcett vydal do ama-
zonské džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na své poslední vý-
pravě záhadně zmizel …
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 141 minut ** vstupné 120 Kč

24. pondělí
19:00 hodin

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

25. úterý
26. středa
19:00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 8                                                  
Osmý díl série, kde se budou odehrávat velmi nečekané věci. Proti „ro-
dině“ bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela 
překvapivě také jeden z jejích členů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 136 minut ** vstupné 130 Kč 

26. středa
10:00 hodin

OMALOVÁNKY
Pásmo kreslených, loutkových a ploškových pohádek pro nejmenší. 
Proč jsou na obloze draci, Perníkový dědek, Přírodopis v cylindru, Oma-
lovánky, Ušatá Cecílie, Medicína, Vláček kolejáček.
Pro nejmenší ** 67 minut ** vstupné 30 Kč

27. čtvrtek
19:00 hodin

PŘES KOSTI MRTVÝCH                                                                    ART film 
Česko-polský film na motivy knižního thrilleru spisovatelky Olgy Tokar-
czuk. Děj se odehrává v malé osadě na česko-polském pohraničí, kde se 
v rychlém sledu stane několik záhadných vražd.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 110 Kč 

28. pátek
16:30 hodin

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU
Francouzský dokument plný překrásných záběrů, humoru a napětí. Pří-
běh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás 
zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy.
Mládeži přístupno ** dabing ** 82 minut ** vstupné 80 Kč

28. pátek
29. sobota
30. neděle
19:00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První část trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra 
Jarchovského, jejíž děj předchází oblíbeným Pelíškům! V hlavních rolích 
filmů Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník se představí Aňa Geislerová, 
Ondřej Sokol, Jiří Macháček a další. 
Mládeži přístupno ** 120 minut ** vstupné 120 Kč

29. sobota
30. neděle
16:30 hodin
   

ŠPUNTI NA VODĚ
Česká komedie na téma „muži sobě“. Expedice tatínků se i se svými 
dětmi vydává na vodu v kánoích, aby uprchli před partnerkami.
Mládeži přístupno ** 83 minut ** vstupné 120 Kč

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  


