ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2017
úterý 2. 5.

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Činoherní divadlo B: Ateliér Petra Kracika
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
úterý 2. 5.
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
čtvrtek 4. 5.
O SNĚHURCE
Představení pro MŠ a 1. - 2. třídy ZŠ:
Divadlo pruhované panenky
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin
čtvrtek 4. 5.
JARNÍ KONCERT
Tradiční koncert sborů, souborů a sólistů
hudebního oboru
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin
čtvrtek 4. 5.
RUDÁ ARMÁDA NA TRUTNOVSKU V ROCE 1945
Projekce fotograﬁí
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
středa 10. 5. POSLEDNÍ RECITÁL: MARTA KUBIŠOVÁ SE LOUČÍ
Pořadatel: UFFO a Divadlo Ungelt
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
čtvrtek 11. 5. Z HISTORIE ŽIVELNÍCH KATASTROF V TRUTNOVĚ
Přednáší PhDr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
pátek 12. 5.
TOM SAWYER
Představení pro 3. - 6. třídy ZŠ: Divadlo AHA
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin
pátek 12. 5.
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin
sobota 13. 5. OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Zábavné odpoledne pro celé rodiny
Pořadatel: UFFO a Klub vojenské historie Trutnov
u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku **
15:00 - 18:00 hodin
pondělí 15. 5. CHOREA CORCONTICA: JARNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor a hosté
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
pondělí 15. 5. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov – pobočka HSM **
9:00 hodin
úterý 16. 5.
POHÁRY TOUHY
Přednáška s besedou spisovatelky
Markéty Harasimové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
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16. 5. a 17. 5.

středa 17. 5.

čtvrtek 18. 5.

čtvrtek 18. 5.

pátek 19. 5.

pátek 19. 5.

neděle 21. 5.

úterý 23. 5.

čtvrtek 25. 5.

úterý 30. 5.

31. 5. - 4. 6.

LADŮV ROK
Český rok v lidových písních a říkadlech
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Divadlo a hudba: Městské divadlo v Mostě
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
VU
Představení mimo předplatné:
Compagnie Sacékripa (Francie)
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
VÁLKA ROSEOVÝCH
Činoherní divadlo B: Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
JABLÚČKO
Koncert českých a bulharských lidových písní
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
Tentokrát: Za poklady permoníků a trpaslíků
Akce pro děti od 3 do 10 let
Pořadatel: UFFO
start na cestě Na Lukách (za koupalištěm)
ve 13:00 - 15:30 hodin (startuje se v konkrétní
půlhodině uvedené na vstupence)
NÁRODNÍ PARKY STŘEDOZÁPADU USA
Přednáší MUDr. Ladislav Hanousek
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
ETNOGRAFICKÉ ZAJÍMAVOSTI ZE SBÍRKY
TRUTNOVSKÉHO MUZEA
Přednáší Petra Sauerová
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
ZUŠ OPEN
Setkání žáků, pedagogů a rodičů
Akce se uskuteční za podpory města Trutnova
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 9:00 - 18:00 hodin
CIRK-UFF
7. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz
Pořadatel: UFFO

KURZY

VÝSTAVY

RUKODĚLNÉ KURZY,
do 7. 5.

do 7. 5.

do 9. 5.

do 11. 5.

do 20. 5.

do 1. 10.

1. 5. - 15. 9.

11. 5. - 30. 6.

15. 5. - 15. 7.

17. 5. - 20. 6.

18. 5. - 17. 6.

19. 5. - 18. 6.

25. 5. - 2. 9.
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VÝBĚR ZE SBÍRKY FOTOGRAFIE
A GRAFIKY GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
MILOSLAV LHOTSKÝ: VÝBĚR Z TVORBY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
BIRGITT FISCHER: AUTOFOKUS
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu
JAZZ WORLD PHOTO
Pořadatel: Galerie města Trutnova
a Alternativa pro kulturu z. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KRKONOŠSKÁ ŘEMESLA
Interaktivní výstava
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** otevřeno
úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin
MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
Výstava velkoformátových fotograﬁí
Vernisáž 10. 5. od 17:30 hodin
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
GRUZIE, ARMÉNIE
Výstava fotograﬁí Milana Kmenta
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu
IRENA JŮZOVÁ: LOVE
Vernisáž 16. 5. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
JIŘÍ DAVID: NADMĚRNÁ SPECIALIZACE
PLODÍ SMRT
Vernisáž 17. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
UFFO HORN: TRUTNOVSKÝ RODÁK,
SPISOVATEL A REVOLUCIONÁŘ
Vernisáž 18. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
TRUTNOV V TANCI
Výstava fotograﬁí Lenky Nývltové
Vernisáž 24. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
soboty 6., 13.,

Více informací: www.dumpodjasanem.cz
VÝTVARNÉ SOBOTY

20. a 27. 5.

Výroba mýdel, svíček, z ovčí vlny výroba
provázku a tkaní

čtvrtek 11. 5.

10:00 - 15:00 hodin ** cena 65 Kč
KERAMICKÉ ODPOLEDNE
Výroba keramiky do zahrady i na balkony

pátek 12. 5.

16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti 70 Kč
SLAMĚNÉ OŠATKY
Pletení ošatek ze slámy

čtvrtek 18. 5.

16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti 70 Kč
RUČNÍ PAPÍR
Výroba ručního papíru

sobota 20. 5.

16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti 70 Kč
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
9:30 hodin ** cena 450 Kč

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
JARNÍ KONCERT
čtvrtek 4. 5. ** Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin
Tradiční koncert sborů, souborů a sólistů hudebního oboru ZUŠ,
který pořádá Hana Kundrtová.

LADŮV ROK
16. 5. a 17. 5. ** Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
Český rok v lidových písních a říkadlech doprovodí klavírní skladby od Miloše Vacka inspirované obrázky Josefa Lady. Účinkují žáci
hudební přípravky pod vedením Ivety Aman a žáci klavírní třídy
Lucie Viesnerové. Výtvarné kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru
pod vedením Dity Prouzové.

JABLÚČKO
pátek 19. 5. ** Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin
Koncert českých a bulharských lidových písní vyjadřujících zrození, kořeny a koloběh života v podání žáků pěvecké třídy Yanky
Stránské. Dále účinkují: Orchestr Musica Candida pod vedením Lukáše Červeného; KDHD (Klub dobrých hudebních duší) ve složení:
Magdaléna Josífková, Lukáš Červený, Lenka Jiranová, Drahomíra
Tvrdíková, Lucie Viesnerová; Rasputin a Homo; Zdeněk Róza pod
vedením Michala Horáčka a Jan Lička.

ZUŠ OPEN V TRUTNOVĚ
úterý 30. 5. ** Krakonošovo náměstí
ZUŠ Trutnov se připojí k I. ročníku ZUŠ Open za podpory Nadačního
fondu Magdaleny Kožené, který má za cíl upozornit na zásadní
význam uměleckého vzdělávání v ČR. 355 základních uměleckých
škol z celé České republiky budou v tomto dni prezentovat umění
na různých místech svého města. Prostor je zde pro setkání žáků,
pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci
nejmladší generace.
Místem konání celodenní akce je Krakonošovo náměstí. V případě
nepříznivého počasí bude program probíhat v budovách ZUŠ.
Akce se uskuteční za podpory města Trutnova.

Harmonogram:
Na hlavní scéně vystoupí:
9:00 – 9:30 Ladův rok - žáci hudební přípravky a klavírního
oddělení pod vedením I. Aman a L. Viesnerové
9:45 – 10:15 Zhudebněná říkadla M. Černíka - žáci hudebního
a tanečního oboru pod vedením Š. Hrubecké,
H. Kundrtové a J. Michaličkové
11:00 – 11:15 Pěvecký sbor pod vedením paní uč. Kundrtové
11:20 – 11:50 Český rok - folklórní soubor ZHOR
12:15 – 12:45 Komorní smyčcový soubor J. Hylské
12:50 – 13:00 Komorní smyčcový soubor J. Hylské a ﬂétnový
soubor M. Josífkové
13:15 – 13:45 Komorní zpěv Cantanti pod vedením M. Horáčka
14:00 – 14:05 Noční cestou - taneční vystoupení žáků J. Michaličkové
14:15 – 14:30 Asinus musicus M. Ličky
14:45 – 15:00 Komorní sbor a sólisté z pěvecké třídy Yanky
Stránské
15:20 – 15:50 Musica Candida pod vedením L. Červeného
16:10 – 16:55 Dechový orchestr J. Rejdáka
17:15 – 18:00 MyBand T. Katschnera a H-Kvintet
Dále budete mít možnost zaposlouchat se do drobných vystoupení
sólistů klavírního, smyčcového a dechového oddělení, která
budou probíhat na různých místech Krakonošova náměstí.
Hudební přehlídku doplní žáci literárně-dramatického oboru
pod vedením Šárky Zikové, kteří si připravili představení podle
Alfreda de Musseta v úpravě Š. Zikové Marianniny rozmary a Tři
minigrotesky od Istvána Őrkenyho.
Žáci a učitelé výtvarného oboru si pro Vás na náměstí připravili:
FOTO KOUTEK - zde Vám pořídíme Váš obrázek na počkání
VÝTVARNOU DÍLNIČKU - vyzkoušíte si techniku slepotisku
HLEDEJME A NALÉZEJME - budete objevovat a kreslit daný motiv
z trutnovského podloubí
SKRYTÝ TALENT aneb VÝMĚNA ROLÍ - nenáročná kreslířská soutěž
pro nahodilé chodce
Budeme velmi rádi, když podpoříte ZUŠ Trutnov svojí účastí!
Mgr. Blanka Matysková, ZUŠ Trutnov

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

RUDÁ ARMÁDA NA TRUTNOVSKU V ROCE 1945
U příležitosti 72. výročí konce druhé světové války připravilo muzeum projekci historických fotograﬁí z jara a léta 1945, které připomenou osvobozování Trutnovska a působení Rudé armády. Těšit
se můžete na často unikátní snímky z Trutnova, Úpice, Libňatova či
Dvora Králové nad Labem.
Projekce fotograﬁí doplněná komentářem PhDr. Ondřeje Vašaty se
uskuteční ve čtvrtek 4. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

Z HISTORIE ŽIVELNÍCH KATASTROF V TRUTNOVĚ
Historik PhDr. Ondřej Vašata připomene nejvýznamnější živelní
katastrofy v Trutnově v období od raného novověku až do současnosti, a to především požáry, povodně, ale i zemětřesení. Největší pozornost bude věnovat velkému požáru města v květnu 1861
a katastrofální povodni z července 1897.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

UFFO HORN: TRUTNOVSKÝ RODÁK,
SPISOVATEL A REVOLUCIONÁŘ
U příležitosti 200. výročí narození trutnovského patriota, spisovatele a revolucionáře Uffo Horna (1817 – 1860), které připadá na letošní květen, připravilo muzeum výstavu připomínající život a dílo
této výjimečné osobnosti. K vidění budou nejen rukopisy a knižně
vydaná díla tohoto slavného trutnovského rodáka, ale i obrazy
s jeho portrétem a další trojrozměrné předměty.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 18. 5. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 18. 6.

ETNOGRAFICKÉ ZAJÍMAVOSTI ZE SBÍRKY
TRUTNOVSKÉHO MUZEA
Podsbírku etnograﬁe tvoří v trutnovském Muzeu Podkrkonoší
rozsáhlý soubor trojrozměrných předmětů, jež dokumentují život
a hmotnou kulturu obyvatel Krkonoš a Podkrkonoší od 18. století do současnosti. Fond obsahuje více než 4 000 evidenčních čísel předmětů z vybavení měšťanských a venkovských domácností,
jako např. nábytek, kuchyňské náčiní, sklo, keramiku, textil či zemědělské nářadí. Muzejní pracovnice Petra Sauerová ve své přednášce představí nejvýznamnější a nejcharakterističtější etnograﬁcké exponáty muzea.
Přednáška se koná ve čtvrtek 25. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

U příležitosti významného životního jubilea (85. narozeniny) všestranného 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.

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.

STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897

Galerie města Trutnova je jako každý rok partnerem mezinárodní fotograﬁcké soutěže Jazz World Photo pořádané v souvislosti
s hudebním festivalem Jazzinec. Ve výstavních prostorách Městského úřadu Trutnov 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 odstartovala první ze série
putovních expozic, fotograﬁe světa jazzu se po trutnovském startu
vydají do světa, aby vizuálně potěšily milovníky těchto žánrů.
Výstava potrvá do 20. 5.

U příležitosti letošního 120. výročí od katastrofální povodně
v Krkonoších v červenci 1897 připravilo muzeum výstavu o živelní pohromě, jež nemá v moderních dějinách Trutnovska obdoby. Postižena 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 jsou
jedinečné a často neznámé snímky zachycující následky povodně.
Výstava potrvá do 1. 10.
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JAZZ WORLD PHOTO – 4. ROČNÍK

TRUTNOV V TANCI
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LENKY NÝVLTOVÉ
Výstava je součástí celoškolního projektu na téma „Český rok“,
který v letošním školním roce provází koncerty, představení, besedy, výstavy a další zajímavé akce, které pořádá ZUŠ. Projekt TRUTNOV V TANCI vznikl jako spolupráce fotografky Lenky Nývltové,
tanečního oboru ZUŠ Trutnov pod vedením Kateřiny Talavaškové
a Galerie města Trutnova. Celý projekt vzniká v průběhu čtyř ročních období - od jara 2016 do jara 2017 a bude zakončen výstavou.
Díky profesionálnímu oku fotografky Lenky Nývltové, která pochází ze Starých Buků a celý projekt iniciovala, se podařilo realizovat nejen její velký sen nafotit v exteriérech města křehkou krásu
tance a tyto letmé okamžiky zachytit do obrazu a sdílet s těmi,
kteří se chtějí na Trutnov podívat z jiné perspektivy. Kromě fotoobrazů, které budou ke zhlédnutí až do 2. 9. ve výstavních prostorách
Městského úřadu Trutnov, vznikne i série pohlednic, které budou
běžně v prodeji v informačním centru a galerii.
Vernisáž proběhne ve středu 24. 5. od 17:00 hodin a bude netradičně obohacena o taneční vystoupení žákyň baletního oboru
ZUŠ.

JIŘÍ DAVID:
NADMĚRNÁ SPECIALIZACE PLODÍ SMRT
Jiří David (narozen 28. srpna 1956 v Rumburku), jeden z nejvýznamnějších současných českých umělců, náš zástupce na loňském
Biennale v Benátkách, senzuální tvůrce fragmentarizovaných
odkazů osobního, uměleckého i společenského života, vstoupil
na artistní scénu v 80. letech minulého století. Zprvu se prosadil
malovanými obrazy, zřetelně nejkomplikovanějšími ve své generaci, přestože začasto vyprázdněnými ve své útržkovité naraci. Již
tehdy bylo cítit ambivalentní napětí v práci s barvou, které vyústilo ke konci osmé dekády v Bílou a Černou sérii. Záhy se v Davidově rejstříku objevily objekty, instalace a konceptuální fotograﬁe.
Z nich zejména cyklus Skryté podoby, černobílé dvojice pravopravých a levolevých portrétů mediálních a uměleckých osobností
českého i světového významu zaznamenaly mezinárodní ohlas.
Krátce nato se pustil Jiří David i do tvorby videí a také rozšířil
svůj výrazový repertoár o klasickou fotograﬁi. Slavnými se také
staly neonové objekty instalované nad pražským Rudolﬁnem
i nad Pražským hradem. Pro mnohé pozorovatele se tak stává
tvůrcem zdánlivě nečitelným, rozpolceným, těkajícím mezi médii.
Opak je však pravdou, Jiří David je totiž překvapivě soustředný
ve významu každého svého díla, ve své komunikaci, kterou chce
s divákem navodit, v tom, jak v každém uměleckém výstupu koncentruje svoji jedinečnou vizuálně-mentální zkušenost. Davidova
výstava přinese do trutnovské galerie koncentrovaný výběr z různých úseků Davidova tvůrčího života. Divák tak pozná Davidův
komplikovaný vizuální svět v jisté celistvosti a s důrazem na jeho
estetické a společenské kvality.
Vernisáž za účasti autora proběhne ve středu 17. 5. od 17:00 hodin, uvede ji její kurátor, přední český teoretik umění Martin Dostál, vystoupí populární vrchlabská kapela EKG blues.
Výstava potrvá do 17. 6.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 15. 5. ** 9:00 hodin ** pobočka HSM
Pobočka v Horním Starém Městě bude v tento den k dispozici maminkám na rodičovské dovolené a jejich dětem. Děti prožijí klidné
dopoledne mezi hezkými knížkami a stejně starými kamarády.

POHÁRY TOUHY
úterý 16. 5. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Musela zemřít, aby poznala hloubku lásky… Přednáška s besedou
podle námětu nejnovějšího románu spisovatelky Markéty Harasimové bude na téma věcí mezi nebem a zemí, erotiky a dotkne se
i krás vinařského kraje. Těšit se můžete na mráz nahánějící historky
ze střetů s duší zemřelých podle skutečného zážitku autorky i osobitý humor spjatý s vinařstvím a vínem. Knihu 4. 4. 2017 pokřtili
herci Jan Čenský, Radim Fiala a Michal Šeda spolu se zpěvákem
Daliborem Jandou, dočkáte se tedy i několika vtipných historek
z nedávno proběhlého křtu se známými osobnostmi.

DRÁČEK
čtvrtek 18. 5. ** 16:00 – 17:00 hodin ** oddělení pro děti
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.

NÁRODNÍ PARKY STŘEDOZÁPADU USA
úterý 23. 5. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Přednáška MUDr. Ladislava Hanouska. Navštivte s námi druhou
část přednášek o putování americkými národními parky. S autorem se podíváme nejen do těch věhlasných - Yellowstone, Grand
Teton či Badlands, ale prostřednictvím jeho autentických snímků a osobitého vyprávění se dostaneme i na další známá místa.
Jedním z nich je poslední bojiště generála Custera - Little Bighorn
Battleﬁeld, legendární zlatokopecké městečko Deadwood, kde byl
zastřelen Divoký Bill a pochována Calamity Jane. Zajdeme se podívat k indiánskému posvátnému kruhu na vrcholcích Skalistých hor
Medicine Wheel. Malou odbočkou se dostaneme i ke světoznámé
testovací dráze nejrychlejších vozů na Solném jezeře - Bonneville
Salts Flaks Speedway u Salt Lake City.

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ S ANDERSENEM
V POBOČCE HSM
V noci z 31. 3. na 1. 4. proběhla v pobočce knihovny v HSM další
společná Noc s Andersenem. Sešlo se 12 dětí ve věku 7 - 11 let, které pilně chodí do knihovny, a mohly se proto zúčastnit nocování.
Tento rok byl věnován hrdinům komiksového časopisu Čtyřlístek.
Děti tedy přišly v přestrojení za postavičky legendárního Čtyřlístku
- Fiﬁnku, Pinďu, Myšpulína a Bobíka.
Na začátku proběhla soutěž o nejhezčí masku a poté následoval
program složený z her, soutěží a kvízu. Děti uléhaly ke spánku až
o půlnoci, některé si ještě četly při baterce. Věříme, že tato noc
byla tajemná, kouzelná, inspirující k četbě a pro malé nocležníky
nezapomenutelná.

úterý 2. 5. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

SPOLEČENSKÉ HRY V 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.

Připomínáme našim nejmladším čtenářům, že v oddělení pro děti
na ně čeká spousta zajímavých her. Hry si můžete zahrát přímo
v knihovně, stačí si o ně požádat u výpůjčního pultu.
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OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

IRENA JŮZOVÁ: LOVE

Divadlo a hudba: Městské divadlo v Mostě

Irena Jůzová, autorka, která s chutí a přehledem pracuje s neobvyklými materiály, se po nanotechnologiích vydává do zcela jiného
prostředí, mezi transparentní plasty a odlesky. Od nanovláken, jež
jsou stále spojena s oblastí experimentální vědy, se její pozornost
přesunula k materiálům zdání, krásy, prchavosti a lesku. Glittry
nejsou materiály každodenními, právě naopak, vydělují svou povahou z všednosti svátek. Jsou na straně jedné jasným znamením
luxusu ve smyslu radostného plýtvání a těšení se z kvality a krásy.
Ale také odkazují k božské podstatě, jejíž mihotavý odlesk můžeme občas zahlédnout i v šedi pozemského světa.
Irena Jůzová je svými díly zastoupena ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a v řadě státních galerií
i v soukromých sbírkách. Zabývá se volnou tvorbou, autorskými
projekty, autorskými výstavami a přednáškami ve spolupráci se
státními i soukromými galeriemi a institucemi.
Reprezentovala úspěšně Českou republiku několikrát v zahraničí v rámci nejprestižnějších mezinárodních přehlídek současného
umění. Například na 52. Bienále současného umění v Benátkách
v Itálii v roce 2007 představila samostatný monumentální projekt
Kolekce Série, připravený přímo do prostoru Československého
pavilonu v Giardini La Biennale di Venezia. Dílo se stalo nepřehlédnutelnou součástí výstavní přehlídky a bylo zmiňováno v řadě
zahraničních periodik. Za realizaci tohoto projektu a úspěšnou
prezentaci v zahraničí byla Národní galerii v Praze vyslovena pochvala Ministerstva kultury České republiky.
Vernisáž v úterý 16. 5. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Státního fondu kultury ČR.
17. 5. - 20. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenované v kabaretní 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 román. Je to zároveň satira líčící velice přesvědčivě s pomocí všemožných 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 srozumitelné 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
byl zﬁlmovaný i zdramatizovaný. Vy budete mít tentokrát možnost vidět Švejka v kabaretní podobě s živou kapelou Šrum-Šrum,
hrající autentické dobové písně.
Režie a dramatizace: Jiří Kraus. Hrají: Jiří Kraus, Michaela Krausová, 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 ** předprodej vstupenek od 10. 4.

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

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
Tentokrát: Za poklady permoníků a trpaslíků
Akce pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let, tematicky vycházející z tradice hornictví v našem regionu. Jedná se o procházku, při které
budou děti plnit drobné úkoly. Za jejich splnění získají na každém
stanovišti část ﬁgurky permoníčka, kterou si před cílem složí. V závěru cesty jim bude další odměnou „vydolování“ drahých kamenů.
neděle 21. 5. ** start na cestě Na Lukách (za koupalištěm) ve 13:00
- 15:30 hodin (startuje se v konkrétní půlhodině uvedené na vstupence - vstupenky si zakupte v předprodeji, počet vstupenek pro
děti je omezen) ** vstupné: 40 Kč pro děti, 20 Kč pro dospělý doprovod ** předprodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO od 2. 5.

MILAN KMENT: GRUZIE, ARMÉNIE
Země skvělých lidí, vína a nádherné přírody na fotograﬁích z července loňského roku. Působivá krása jižního Kavkazu, který ještě
není zasažen masovou turistikou, města se zvláštní atmosférou tržnic, stavby z minulých staletí, současní obyvatelé hor i měst.
15. 5. - 15. 7. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání ﬁlmu ** vstup na výstavu zdarma
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VU
Představení mimo předplatné: Compagnie Sacékripa (Francie)
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.

CIRK-UFF
31. 5. - 4. 6.
7. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory města Trutnova,
Ministerstva kultury, Státního fondu kultury ČR
a Královéhradeckého kraje
Hlavní partner: KASPER Trutnov
Partneři: OSNADO spol. s r.o., člen skupiny ARRIVA; CONTEPRO s.r.o.
Vstupenky na placená představení je možné od 10. 4. zakoupit
v Inforecepci UFFO, v Turistickém informačním centru, příp. on-line na www.uffo.cz nebo www.cirkuff.cz
Tradičně nabízíme (pouze v Inforecepci UFFO) také Cirk-UFF pasy
v ceně 890 Kč. Tyto pasy opravňují majitele ke vstupu na vybraná
placená vystoupení, která se uskuteční v rámci festivalu, za výrazně zvýhodněnou cenu. Cirk-UFF pasů bude vydáno omezené
množství - 100 ks. Jejich prodej bude ukončen nejpozději 26. 5.
Více informací o vystoupeních najdete na www.cirkuff.cz
Ta nejzajímavější a pro účinkující také nejnáročnější představení se
budou konat v Uffu, v šapitó u Uffa a v Národním domě:

GRAVITY & OTHER MYTHS (AUSTRÁLIE): BACKBONE

LOSERS CIRQUE COMPANY: WALLS & HANDBAGS

„Zapomeňte na ﬂitry, třpytky a extravagantní kostýmy. Toto je
cirkus, jaký jste nikdy předtím neviděli, cirkus, který zachází až
do koncepčních a intelektuálních limitů. Příběh krásně podkresluje
citlivá hudba a naprosto úžasný světelný design.“
Z recenze InDaily Adelaide
Backbone (Páteř) se snaží zjistit, co je to síla. Dívá se na ni z mnoha
úhlů, zkoumá, odkud přichází a jak se dá měřit. Je to oslava
vzájemné lidské provázanosti, která testuje limity síly jak fyzické
a emocionální, tak i individuální a kolektivní. Vše se odehrává tady
a teď, v reálném čase. Podstata jsoucna v divadle přímo před vámi.
pátek 2. 6. od 19:00 hodin, sobota 3. 6. od 21:30 hodin,
neděle 4. 6. od 20:00 hodin ** UFFO ** vstupné 330, 290 Kč

Kdesi ve městě na dvoře bloku domů stojí zeď. Ta zeď je výzvou,
zkouškou odvahy, ale i startem k imaginaci. A také je tu zavazadlo, ve kterém se skrývá naše dětství, naše někdejší přání. Kdysi
jsme je tam zabalili. Malý chlapec a pětice dospělých mužů se vrací na dvorek ke zdi s taškou v ruce, aby opět snila své klukovské
fantazie. Za zdí totiž může být celý svět. Stačí ji jen přelézt, anebo
na ni vylézt a pohlédnout na město z ptačí perspektivy. Nebo otevřít zavazadlo a vzpomenout si na písničku: Když byl kluk klukem,
nevěděl, že je klukem, se svěšenýma rukama chodil, dělalo se mu
zle ze špenátu, mléčné rýže, hrachu i z dušeného květáku. A dnes
to všechno jí.
Projekt Walls & Handbags je především divadelní tanečně-akrobatickou podívanou. Režijní tandem SKUTR se po letech znovu vrací k propojení divadla a nového cirkusu v kooperaci se skupinou
kolem Petra Horníčka a Zdeňka Moravce, kteří vytvořili úspěšnou
inscenaci The Loser(s).
Libreto, režie a choreograﬁe: Jana Burkiewiczová. Režie a dramaturgie: SKUTR (SK/CZ). Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček,
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jindřich Panský a Kryštof Unger.
sobota 3. 6. ** šapitó ** 20:00 hodin ** vstupné 280 Kč

CIRK LA PUTYKA: BATACCHIO
Vstupte společně s Cirkem La Putyka do čarovného světa Batacchia, kde se nový cirkus prolíná s tancem, fyzickým divadlem
a ilusionismem. Inscenace se inspiruje poetikou kočovných divadelních společností, které ve svých představeních volně spojovaly
všemožné druhy lidské kreativity a dovedností. Od cirkusových čísel a divadelních a hudebních scének přes zázraky tehdejších nových technologií až po ukázky anatomických anomálií zvířat i lidí.
Batacchio vás okouzlí atmosférou dávných šou plných magických
triků, dechberoucí akrobacie a humoru. Na scéně se objeví sedm
akrobatů a herců v netradiční kombinaci disciplín nového cirkusu
s těmi, které na jevišti už jen tak neuvidíte.
Představení je přístupné od 8 let.
Režie: Maksim Komaro. Účinkují: Alexandr Volný, Vojtěch Fülep,
Daniel Komarov, Anna Schmidtmajerová, Michal Boltnar, Šárka
Bočková, Jiří Weissmann.
středa 31. 5. od 19:00 hodin, čtvrtek 1. 6. od 20:00 hodin ** UFFO
** vstupné 330, 290 Kč

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ (FRANCIE): DÉLUGE
Bouřlivý den optimistického klauna. Žonglování naruby - neuchopitelná magie.
I kdyby všechno přes noc zmizelo, zvládl by to! Je totiž schopný
přizpůsobit se čemukoliv. A je odhodlán přežít za každou cenu!
A i když už je situace naprosto zoufalá, nevzdává se a při tom chrání jako oko v hlavě své žonglérské rekvizity. Déluge (potopa) je
poeticky burleskní show, která vyzývá diváky všech generací k zamyšlení nad svým každodenním životem. Je život s úsměvem tou
nejlepší volbou?
„Snažíme se svou bezstarostnou tvořivostí zpochybňovat gravitaci.
Líbí se nám možnost prostě pověsit své životy do vzduchu a zamýšlet se nad naším vztahem k relativitě.”
Compagnie Sans Gravité
Režisér: Jocelyne Taimiot. Interpret: Rémi Lasvènes.
sobota 3. 6., neděle 4. 6. ** Národní dům ** 18:30 hodin **
vstupné 280 Kč

CIRKUS TETY: HRDINKY
Hrdinství má mnoho podob. A hrdinky mnoho druhů motivace.
Prožívají komiksové postavy své každodenní hrdinství? Má všednodenní hrdinství stejnou váhu? Jak těžké je žít? Je to hrdinství?
Jsme hrdinky?
Cirkus TeTy, novocirkusový soubor zaměřující se na vzdušnou akrobacii na lanech, pokračuje v úspěšné spolupráci s Radimem
Vizvárym. Po první společné inscenaci Husí krky přicházejí Hrdinky.
Lana dostávají tvar nedokončeného žebříku a nepravidelné sítě.
Fyzický tetus continue … aneb ženský nový cirkus s prvky divadla
masek.
Režie: Radim Vizváry. Účinkují: Katka Klusáková a Pavla Rožníčková.
pátek 2. 6. od 17:00 hodin, sobota 3. 6. od 13:30 hodin ** šapitó
** vstupné 120 Kč
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[PLAY] BOYZ: SYNOVIAL
Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo
v současnosti. Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob, jak ho vnímají, jaký k němu mají vztah,
určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány prostřednictvím jeho těla a slouží
jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem.
„Synovia“ (synoviální tekutina) je viskózní tekutina produkovaná
synoviem. Jejím hlavním účelem je snížit tření chrupavek v kloubu
při jeho pohybu a zajistit jeho správnou funkci.
Koncept, choreograﬁe, interpretace: Marek Zelinka, Martin Talaga.
čtvrtek 1. 6. ** šapitó ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč

HOLEKTIV: STUDY
„Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.“ PLATÓN
Hartl a Hartlová deﬁnují emoci studu jako reakci na provinění či
porušení normy nebo pravidla. Zimbardo a Hendersonová podávají výčet symptomů, kterými se stydlivé reakce projevují na fyziologické úrovni: zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, pocení
kůže. Stud má širší psychologickou bázi, v užším pojetí lze rozlišit
stud sexuální, morální a sociální. Pro zážitek studu je podstatná
konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím. Stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry,
ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud
za sebe sama.
Koncept, scénář: Holektiv. Účinkují: Andrea Vykysalá, Eva Stará,
Karolína Křížková.
neděle 4. 6. ** šapitó ** 14:00 hodin ** vstupné 120 Kč

LOSERS CIRQUE COMPANY: BEACH BOY(S)
Pláž je krásné místo. Kdo by neznal pláž. Slunce, písek, vítr a vlny!
Jenže co když vlny nejsou? Co dělat, když nelze surfovat. Ani kitovat. Co pak s tím? Ležet? Opalovat se? Nudit se? Nejdobrodružnější místo na zemi je pláž. A to doslova.
Inscenace inspirovaná estetikou kalifornského retra, novým cirkusem a kulturou narcizmu, který byste od tohoto souboru rozhodně
nečekali!
Režie: Jiří Havelka. Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček,
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jindřich Panský, Kristýna Pálešová.
pátek 2. 6. ** šapitó ** 20:30 hodin ** vstupné 280 Kč

SQUADRA SUA: MONSTERA DELICIOSA

ČINOHERNÍ DIVADLO B

Nejnovější představení klaunského tria je hořkosladké ponoření se
do nitra, ve kterém tři muži vítají do svých životů křehkost, vystupují na nebesa a usilují si o život. Tři klauni v ideálním prostoru,
ve kterém nemohou žít. Po prvním představení pro divadelní prostor (Handicops) vzniklo druhé ryze divadelní představení.
Režie: Petr Jarčevský. Účinkují: Roman Horák, Lukáš Houdek, Robert Janč.
neděle 4. 6. ** šapitó ** 17:30 hodin ** vstupné 120 Kč

FUK!
Divadlo pod Palmovkou, Praha
MARVINŮV POKOJ
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
THE NAKED TRUTH - ODHALENÁ PRAVDA
StageArtCZ, Brno
4000 DNŮ
Divadlo Ungelt, Praha
ODDACÍ LIST
MDP - Divadlo Rokoko
SHYLOCK
Divadlo Na Jezerce, Praha
KATI
Klicperovo divadlo Hradec Králové
CHAPLIN
Městské divadlo Mladá Boleslav

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V SEZÓNĚ 2017-2018
Divadelní sezóna začíná na podzim, ale její příprava spadá do období zimy a jara. A když divadelní sezóna končí, je už připravena nabídka na sezónu příští. UFFO bude realizovat - stejně jako
v letech předešlých - předplatné ve čtyřech skupinách: Činoherní
divadlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba, Delikatesy. První tři uvedené skupiny nabídnou po osmi představeních, program
Delikates bude tvořit šest představení.
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné abonentní skupině, jakou měli v sezóně 2016-17, a to buď vyplněním
přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním přihlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu je potřeba uvést
VŠECHNY tyto údaje: jméno a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČDA, ČDB, DH nebo D), čísla řady a sedadel, která měl abonent v sezóně 2016-17, a požadovaný počet - kolik míst chce abonent rezervovat pro sezónu 2017-18.
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé od 18. dubna
do 18. května 2017. Na pozdější požadavky a na neúplné přihlášky
nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa
ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa v hledišti, nemůžeme je však
zaručit. Těm, kdo uvedli svou e-mailovou adresu, zašleme do konce května zprávu o tom, která místa mají rezervovaná na další sezónu.
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem,
mají pak na zakoupení rezervovaných abonentek v Inforecepci
UFFO 1 měsíc, a to od 19. června do 19. července 2017. Předplatitelé - pokud si v uvedeném termínu nové abonentky nevyzvednete,
vaše rezervace se ruší!
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit
abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 12. června
do 31. července 2017.

ČINOHERNÍ DIVADLO A
KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
Divadlo Ungelt, Praha
ROŠÁDA
Divadelní spolek Frída, Brno
ŽENA VLČÍ MÁK
Um. ag. Jaroslava Svobodová
TEĎ NE!
aneb NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Činoherní studio Bouře, Praha
KOČIČÍ HRA
Klicperovo divadlo Hradec Králové
IRSKÁ KLETBA
Komorní činohra, Praha
ODVOLÁNÍ
Divadlo v Řeznické, Praha
NÁPOJ LÁSKY
Divadlo Palace, Praha
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DIVADLO A HUDBA
NEFŇUKA
aneb Podivuhodná dobrodružství Kristla Špána
na souši i na moři
The Tap Tap z. s.
HEJ, MISTŘE
Východočeské divadlo Pardubice
NA DRUHÉ KOLEJI 14:32
aneb MORAVSKÝ KABARET
Taneční soubor Hradišťan a skupina Umíme hrát
MILUJU TĚ, ALE...
Divadlo Palace, Praha
ZEMĚ LHOSTEJNOST
Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha
CHLAP NA ZABITÍ
Pantheon production, Praha
SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Studio Ypsilon, Praha
60´s aneb ŠEDESÁTKY
MDP - Divadlo ABC

DELIKATESY
SÓLO
Radim Vizváry - Mime Prague
DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER
BURKI & COM
RABIA
Orly Portal´s Dance Company (Izrael)
THE ARTIST
Thomas Monckton (Nový Zéland)
FLOW
VerTeDance
FILAMENT
Short Round Productions (USA)
CENY PŘEDPLATNÉHO:
skupiny ČDA, ČDB, DH (8 představení): 2.840, 2.640, 2.440 Kč
skupina Delikatesy (6 představení): 2.130, 1.980 Kč
osoby na invalidním vozíku: sleva 50 %
doprovod osoby na inv. vozíku: sleva 30 %
studenti: sleva 30 % ve skupině Delikatesy
ZMĚNA PROGRAMU I TERMÍNŮ VYHRAZENA!
Pozor! U obou činoherních skupin se první představení uskuteční
již v září 2017. Následovat budou představení v říjnu a listopadu,
v prosinci představení nebude a další se pak uskuteční v lednu –
květnu.

KVĚTEN 2017

KINO VESMÍR
nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pondělí
2. úterý
19:30 hodin

UTEČ
Americký thriller. Chris se chce kvůli své přítelkyni zbavit zlozvyku kouření
a svěří se do rukou psycholožky.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 110 Kč

3. středa
19:30 hodin

NEZNÁMÁ DÍVKA
Francouzské drama. Mladá lékařka po ordinačních hodinách nezareaguje
na zvonek u dveří své praxe. Ráno se dozví, že dívka, kterou nepustila
dovnitř, byla nalezena mrtvá.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 90 Kč

4. čtvrtek
19:30 hodin

NAPROSTÍ CIZINCI
Italské komediální drama o skupině přátel, kteří se o sobě během jediné
večeře dozvědí víc než za celý dosavadní život.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 90 Kč

5. pátek
16:30 hodin

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 (2D)
Americké sci-ﬁ/fantasy. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit
tajemství rodičů Petera Quilla. Na pomoc přicházejí i další oblíbené postavy
z ﬁlmového vesmíru studia Marvel.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 136 minut ** vstupné 120 Kč

5. pátek
6. sobota
19:30 hodin

THE CIRCLE
Americký sci-ﬁ thriller. Emma Watson nastupuje do high-tech společnosti,
v níž její zakladatel Tom Hanks vybudoval ráj na zemi?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

6. sobota
17:00 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

7. neděle
17:00 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (2D)
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími
kamarády na vzrušující a napínavou pouť.
Mládeži přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

7. neděle
19:30 hodin

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 (3D)
Americké sci-ﬁ/fantasy.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 136 minut ** vstupné 140 Kč

8. pondělí
19:30 hodin

OCHRÁNCI
Ruské akční dobrodružné sci-ﬁ. Ruští ﬁlmaři přicházejí se svojí variací na boj
týmu superhrdinů o záchranu proti nadpřirozenu a silným nepřátelům.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 89 minut ** vstupné 100 Kč

9. úterý
19:30 hodin

MASARYK
Česko-slovenské historické drama. Příběh věnovaný osudům velvyslance
a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka.
Do 12 let nevhodné ** česky + titulky ** 114 minut ** vstupné 100 Kč

10. středa
10:00 hodin

POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek pro nejmenší. České pohádky o Rákosníčkovi, Rumcajsovi,
Krakonošovi, Bobovi a Bobkovi a další.
Pro nejmenší ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

10. středa
19:30 hodin

DÍRA V HLAVĚ
Česko-slovenský dokumentární ﬁlm se věnuje tématu pronásledování
romské populace během druhé světové války.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

11. čtvrtek
19:30 hodin

SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
ART ﬁlm
Polsko 1990. Syrový portrét milostných vztahů a nenaplněné bolestné touhy čtyř žen.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 100 Kč

12. pátek
17:00 hodin

PÁD
Americký romantický fantasy ﬁlm. Lucy je poslána do internátní školy pro
problémové mladistvé hned poté, co je obviněna ze žhářství, během něhož
zemřel mladý chlapec.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 91 minut ** vstupné 100 Kč

12. pátek
19:30 hodin

MINISTERSTVO LÁSKY
Chorvatská nemilosrdná komedie. Renomovaný biolog je v koncích. Blíží se
krize středních let, ztratil zaměstnání, strádá v manželství. Naštěstí ho stále
obdivuje jeho syn.
Mládeži přístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 100 Kč

13. sobota
14. neděle
17:00 hodin

LADY MACKBETH
Britská ﬁlmová adaptace dramatu ruského spisovatele Nikolaje Leskova.
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku s postarším
velkostatkářem, kterého nemiluje. Lásku v ní však dokáže probudit mladý
nádeník, jenž na statku pracuje.
Mládeži přístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 100 Kč

13. sobota
19:30 hodin

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI (2D)
Australsko-britsko-americké akční/fantasy dobrodružné drama. V Artušově
dětství je zavražděn jeho otec a koruny se zmocní Artušův strýc Vortigern.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 120 Kč

14. neděle
19:30 hodin

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI (3D)
Australsko-britsko-americké akční/fantasy dobrodružné drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 140 Kč
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15. pondělí
17:00 hodin
19:30 hodin

KRKONOŠE
Český dokumentární ﬁlm Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš,
nejvyšších českých hor.
Mládeži přístupno ** 103 minut ** vstupné 90 Kč

16. úterý
17. středa
19:30 hodin

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
Rumunské drama. Pověst lékaře se začne hroutit, když se ve snaze zajistit
dceři lepší budoucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 80 Kč

18. čtvrtek
19:30 hodin

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLIHO MÄKIHO
ART ﬁlm
Finské romantické drama dle skutečného příběhu. Léto 1962. Oli Mäki je
velkou nadějí ﬁnského boxu a právě se chystá na životní zápas o titul mistra
světa.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

19. pátek
17:00 hodin
20. sobota
19:30 hodin

VETŘELEC: COVENANT
Nová kapitola amerického akčního sci-ﬁ hororu. Posádka vesmírné lodi
Covenant směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se
zdá být neobjeveným rájem.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 130 Kč

19. pátek
19:30 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První část trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra
Jarchovského, jejíž děj předchází oblíbeným Pelíškům!
Mládeži přístupno ** 120 minut ** vstupné 110 Kč

20. sobota
17:00 hodin

PŘÍŠERKY POD HLADINOU (2D)
Animovaná komedie. Zemi zaplavily nekonečné oceány a veškerý život
na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.
Mládeži přístupno ** dabing ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

21. neděle
17:00 hodin

PŘÍŠERKY POD HLADINOU (3D)
Animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** dabing ** 93 minut ** vstupné 140 Kč

21. neděle
19:30 hodin

NA MLÉČNÉ DRÁZE
Srbsko-mexicko-americké drama Emira Kusturici. Klikař Kosťa, který za války převáží na oslu mléko přes frontovou linii, se zamiluje do krásné Italky
(Monica Bellucci).
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 126 minut ** vstupné 90 Kč

22. pondělí
19:30 hodin

ŠPÍNA
Česko-slovenské drama. Studentský ﬁlm o dívce, která prožije těžké trauma a rozhodne se o něm mlčet i před nejlepší kamarádkou, což ji přivede
k pokusu o sebevraždu.
Do 15 let nepřístupno ** slovensky ** 87 minut ** vstupné 80 Kč

23. úterý
19:30 hodin

CIRCUS FANTASTICUS
ART ﬁlm
Magické válečné drama. V blíže nespeciﬁkované době a v blíže nespeciﬁkované zemi je válka. Na vlastní kůži ji pocítí i muž žijící s dětmi na samotě
v pustině.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 77 minut ** vstupné 100 Kč

24. středa
19:30 hodin

TŘI DNY V ZÁŘÍ
ART ﬁlm
Makedonský kriminální psychologický thriller tematizující fatální dopady
sexuálního násilí.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

25. čtvrtek
19:30 hodin

KINDERS
ART ﬁlm
Rakouský dojemný ﬁlm o síle hudby sleduje několik dětí a teenagerů, z nichž
se díky hudebnímu vzdělávacímu programu stávají mladí sebevědomí lidé.
Mládeži přístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

26. pátek
17:00 hodin
27. sobota
19:30 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (2D)
Americká akční dobrodružná fantasy komedie. Jack Sparrow a Will Turner
se vracejí v pátém pokračování úspěšné série.
Mládeži přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 120 Kč

26. pátek
19:30 hodin

DENÍK STROJVŮDCE
Srbsko-chorvatská komedie. Ilija drží rodinnou tradici vlakového strojvůdce
a pomalu se chystá do důchodu. Má za svou kariéru na kontě neslavný
rekord přejetých lidí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

27. sobota
17:00 hodin
28. neděle
19:30 hodin

CUKY LUKY
Slovenská komedie. Cuky je neuznaná video bloggerka s touhou po slávě,
Luky zase celebrita na výsluní, která má všechno, jenom ne lásku.
Přístupno od 7 let ** slovensky ** 112 minut ** vstupné 100 Kč

28. neděle
17:00 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (3D)
Americká akční dobrodružná fantasy komedie.
Mládeži přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 140 Kč

29. pondělí
19:30 hodin

PERSONAL SHOPPER
Francouzské duchařské drama. Mladá Američanka se živí jako osobní nákupčí oblečení pro obletovanou celebritu. Svůj volný čas tráví v opuštěném
domě, kde navazuje komunikaci s dušemi zemřelých.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 Kč

30. úterý
31. středa
19:30 hodin

NOCTURAMA
Francouzské drama. Brilantně zpracované citlivé téma terorismu. Několik
mladých lidí se pohybuje labyrintem Paříže. Všichni se stahují k obchodnímu
domu právě ve chvíli, kdy zavírá. Začíná noc.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 90 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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

