ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2017
31. 5. - 4. 6.

CIRK-UFF
7. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz
Pořadatel: UFFO
čtvrtek 1. 6.
DOMKY NA PŘEDMĚSTÍCH TRUTNOVA,
KTERÉ ODVÁL ČAS
Projekce fotografií doplněná komentářem
PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
neděle 4. 6.
DEN DĚTÍ NA DOLCÍCH
Dětský den na téma „Z pohádky do pohádky“
Pořadatel: Camp Dolce
Camp Dolce ** 10:00 hodin
neděle 4. 6.
MARTIN MATYSKA – varhany
PAVEL ŠTOREK – trubka
Trutnovský varhanní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin **
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč,
studenti a senioři 50 Kč
pondělí 5. 6. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
úterý 6. 6.
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
úterý 6. 6.
NÁRODNÍ PARKY A VELKÁ MĚSTA
VÝCHODU A JIHU USA
Přednáška MUDr. Ladislava Hanouska
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
čtvrtek 8. 6.
ŽIVOT A DÍLO UFFO HORNA
Přednáška Bc. Markéty Pavlisové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
pátek 9. 6.
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin
neděle 11. 6. JIŘÍ TYMEL – varhany
SCHOLA od Nejsvětější Trojice v Novém Městě
nad Metují – pěvecký sbor
Trutnovský varhanní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin **
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč,
studenti a senioři 50 Kč
pondělí 12. 6. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov – pobočka HSM **
9:00 hodin
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úterý 13. 6.

středa 14. 6.

čtvrtek 15. 6.

čtvrtek 15. 6.

sobota 17. 6.

neděle 18. 6.

čtvrtek 22. 6.

čtvrtek 22. 6.

čtvrtek 22. 6.

SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
Činoherní divadlo A:
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
SKLADBY FRANCOUZSKÝCH
BAROKNÍCH MISTRŮ
Estienne Moulinié, Monsieur de Sainte-Colombe,
Robert de Visée, Roland Marais, Louis Couperin
a další
Trutnovský varhanní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč,
studenti a senioři 50 Kč
LIDOVÁ STRAVA V MINULOSTI
Přednáška Mgr. Jitky Lukáškové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
„ČESKÝ ROK“
Galakoncert ZUŠ Trutnov
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
UFFO ** 17:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2017
Prezentace děl Spolku podkrkonošských výtvarníků
Trutnov a jeho hostů spojená s názornou ukázkou
tvůrčích postupů
Pořadatel: Impuls Hradec Králové, centrum
podpory uměleckých aktivit
u Uffa ** 9:00 - 17:00 hodin
LUKÁŠ ČERVENÝ – housle
VÍT MIŠOŇ – varhany
ANEŽKA MIŠOŇOVÁ – zpěv
Oslava letošních jubilantů německé duchovní
hudby od baroka po romantismus:
G. Ph. Telemann, J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy
Trutnovský varhanní festival 2017
Pořadatel: Martin Matyska
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 hodin **
vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč,
studenti a senioři 50 Kč
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
POJEDEME K VODĚ?
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty spojená
s projekcí fotografií
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového orchestru
a jeho hostů
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 23. 6.

sobota 24. 6.

středa 28. 6.

pátek 30. 6.

pátek 30. 6.

PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin
DRACI NA DOLCÍCH
7. ročník závodu dračích lodí amatérských,
firemních i sportovních posádek
Pořadatel: Camp Dolce a RK Dragons
Camp Dolce ** 9:00 hodin
S-BAND
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
u Uffa ** 16:30 hodin
PATROLLA
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
u Uffa ** 16:30 hodin
TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2017
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 22:00 hodin

15. 6. - 30. 9.

28. 6. - 28. 7.

29. 6. - 19. 8.

1. 7. - 17. 9.

KURZY

VÝSTAVY
do 17. 6.

do 18. 6.

do 20. 6.

do 30. 6.

do 15. 7.

do 24. 8.

do 2. 9.

do 15. 9.

do 1. 10.

15. 6. - 13. 9.

2

JIŘÍ DAVID: NADMĚRNÁ SPECIALIZACE
PLODÍ SMRT JAKO BOUŘI NAD MRAKY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
UFFO HORN: TRUTNOVSKÝ RODÁK,
SPISOVATEL A REVOLUCIONÁŘ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
IRENA JŮZOVÁ: LOVE
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
Výstava velkoformátových fotografií
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
GRUZIE, ARMÉNIE
Výstava fotografií Milana Kmenta
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer
OBJEKTIVEM MLADÝCH FOTOGRAFŮ
Výstava fotokroužku Střediska volného
času Trutnov
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)
TRUTNOV V TANCI
Výstava fotografií Lenky Nývltové
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
KRKONOŠSKÁ ŘEMESLA
Interaktivní výstava
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** otevřeno
úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin
STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH
ROKU 1897
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
FOTOLÉTO 2016
Výstava fotografií vytvořených o prázdninách
roku 2016
Vernisáž 14. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Trutnovský fotoklub KDÚ
Fotogalerie MATES (Svatojánské náměstí)

SOCHY VE MĚSTĚ VIII
Vernisáž 14. 6. od 17:00 hodin na Krakonošově
náměstí
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Krakonošovo náměstí, Dolní promenáda
RODINNÝ KOMPLEX
Věra, Lela, Aňa a Ester Geislerovy se představí
společnou výstavou
Vernisáž 27. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
ALENA KUČEROVÁ
Vernisáž 28. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
TRUTNOVSKÉ HOSPODY, RESTAURACE
A VINÁRNY
Vernisáž 30. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

soboty
3., 10.,
17. a 24. 6.

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
DÍLNIČKY PRO DĚTI
Výroba bylinkových mýdel, koupelových solí barevné s bylinkami, výroba svíček, práce s ovčí
vlnou
10:00 - 15:00 hodin ** cena 65 Kč

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.

JIŘÍ DAVID: NADMĚRNÁ SPECIALIZACE
PLODÍ SMRT JAKO BOUŘI NAD MRAKY
Výstava představuje klasika postmoderní generace Jiřího Davida
(1956), který je jedním z nejvýraznějších představitelů současného českého vizuálního umění. Věčně experimentující umělec je
charakteristický především tím, že je nezařaditelný a neuchopitelný a neustále naléhavě kritický. Prostřednictvím malby či multimediální tvorby předkládá umělecké komentáře aktuálního společenského, politického a kulturního dění. Veřejnosti asi nejvíce
ulpěl v paměti svojí instalací neonového srdce na Pražském hradě.
K jeho významným počinům z poslední doby patří také projekt
pro 56. mezinárodní bienále výtvarného umění v Benátkách nazvaný Apoteóza, v němž vyšel z monumentálního díla Alfonse
Muchy Slovanská epopej. Na artistní scénu vstoupil v 80. letech
minulého století. Zprvu se prosadil malovanými obrazy, zřetelně
nejkomplikovanějšími ve své generaci. 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. Davidova výstava přináší 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. Kurátorem výstavy
je Martin Dostál. Výstava potrvá do 17. 6.

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 Trutnov. Projekt TRUTNOV V TANCI vznikl jako spolupráce fotografky Lenky
Nývltové, tanečního oboru ZUŠ 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.

SOCHY VE MĚSTĚ VIII
Čestmír Suška: Rozhledna / Krakonošovo náměstí
Veronika Psotková: Velké prádlo / Dolní promenáda
Do 8. ročníku vstupuje tradiční letní akce Galerie města Trutnova
Sochy ve městě a tentokrát přináší něco opravdu velkého. Bývalý
člen skupiny Tvrdohlaví, neúnavný organizátor uměleckých setkání
Art Safari a jeden z nejvýraznějších českých sochařů Čestmír Suška
se do Trutnova vrací s jedním ze svých nejúspěšnějších uměleckých
projektů. Na Krakonošově náměstí bude instalována jeho jedenáctimetrová Rozhledna. Tento obří sochařský objekt je skutečnou
rozhlednou, do níž lze vystoupat a pohlédnout na svět z méně
tradiční perspektivy, zároveň je to kovová konstrukce s perforovaným ornamentem, která pojí industriální brutalitu s křehkostí až
něžností. Na promenádě pak bude instalována „Kavárna“, v níž
je možné konzumovat pochutiny ze skutečných nedalekých kavárenských podniků. Autor sám ke svému způsobu tvorby říká: „Pro
práci s kovem sbírám staré opuštěné cisterny nebo roury, které už
mají něco za sebou. Něco zažily. Něco pamatují. Stejně jako staré
kmeny. Nejsem ale mystik. Jenom rád pracuji s hotovým tvarem,
který buď vyrostl, nebo jej někdo navrhl tak, aby fungoval, aniž by
při tom myslel na krásu.“ Výsledkem jsou monumentální plastiky
s delikátně jemným detailem, které budou až do konce září zdobit
Trutnov.
Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického
figurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak současnou figurální tvorbu. V posledních letech se do popředí jejího
zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur a objektů (k doposud nejznámějším patří
její „Bikiny Klub“, který vystavila například v roce 2012 v centru
současného umění DOX). Vnímá je jako transparentní sochařské
kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Námět instalace na Dolní promenádě „Velké prádlo“ je výsledkem
současného rozpoložení autorky v osobní i tvůrčí rovině - prostor
zde získávají každodenní fantazie ze života sochařky na rodičovské dovolené. „Velké prádlo“ jsou proměnlivé personifikované
objekty, které jsou zde symbolem rutinního, leč potřebného očistného procesu. Drátěné transparentní sochařské kresby citlivě reagují na změnu světelných podmínek, kdy se úhlem pohledu jejich
tvar průsvitem rozpadá nebo naopak klouzáním světla po povrchu
spojuje do plných objemů.
Vernisáž proběhne ve středu 14. 6. od 17:00 hodin na Krakonošově náměstí, součástí bude hudebně vizuální performance.
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ALENA KUČEROVÁ
Výstava představí průřez tvorbou Aleny Kučerové (1935), která patří k legendárním českým umělkyním. Její skromný způsob života
je v kontrastu s významem díla, které patří k tomu nejlepšímu,
co české výtvarné umění druhé poloviny 20. století světu nabídlo.
Věnovala se převážně grafické tvorbě, v níž se dopracovala k originální svébytné formě perforovaných plechů.
Marie Klimešová k její práci poznamenává: „Obsahově však Alena
Kučerová tíhla k harmonickým tématům, v nichž chtěla výtvarně
zachytit svůj prožitek štěstí. V období figurativní tvorby takové
téma nalezla v motivech koupání, v osmdesátých letech se pro
ni štěstí spojovalo s prožitkem krajiny dětství. Návraty do Polabí,
které nyní prožívala v sedle koně, pro ni byly spojeny s hlubokým
vztahem ke geniu loci. Dokázala je vyjádřit monumentálními grafickými listy, v nichž dírkování plechu spojovala a mnohdy takřka
nahrazovala modelací plechu. V těchto pracích se blíží prožitku
universa tak, jak jej známe z tvorby Holanďanů raného 17. století.“
Exponáty budou zapůjčeny z archivu autorky, Galerie Pecka
a z těch nejvýznamnějších českých soukromých sbírek.
Vernisáž za vzácné přítomnosti autorky proběhne ve středu 28. 6.
od 17:00 hodin, uvede ji její kurátor PhDr. Jaromír Zemina. K výstavě promluví také galerista Jaroslav Pecka a vystoupí Stamicovo
kvarteto. Výstava potrvá do 19. 8.
Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

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 rok, připravilo muzeum výstavu připomínající život a dílo
této výjimečné osobnosti. K vidění jsou nejen rukopisy a knižně
vydaná díla tohoto slavného trutnovského rodáka, ale i jeho portréty a další trojrozměrné předměty. Výstava potrvá do 18. 6.

STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897
Letošní 120. výročí katastrofální povodně v Krkonoších v červenci 1897 připomíná muzeum výstavou o této 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.

DOMKY NA PŘEDMĚSTÍCH TRUTNOVA,
KTERÉ ODVÁL ČAS
Projekce fotografií doplněná komentářem PhDr. Ondřeje Vašaty
připomene dávno zaniklou dřevěnou a zděnou architekturu trutnovských předměstí, jako například v ulicích Vodní, Spojenecká,
Barvířská a Horská, v Dračí uličce či na Malém náměstí. Jednalo se
často o velmi malebná zákoutí, která dávno odvál čas. Jedinou památkou na ně jsou dnes staré a velmi vzácné fotografie. Projekce
se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ŽIVOT A DÍLO UFFO HORNA

GALAKONCERT „ČESKÝ ROK“

Muzejní pracovnice Bc. Markéta Pavlisová ve své přednášce přiblíží život a dílo trutnovského patriota, spisovatele a revolucionáře
Uffo Horna, jehož 200. výročí narození připadá na letošní rok. Připomene nejen nejvýznamnější okamžiky z jeho života, ale představí i Hornovy rodinné příslušníky a literární dílo. Přednáška se koná
ve čtvrtek 8. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

čtvrtek 15. 6. ** UFFO ** 17:00 hodin

LIDOVÁ STRAVA V MINULOSTI
Pracovnice trutnovského muzea Mgr. Jitka Lukášková se ve své
přednášce bude věnovat výživě, stravovacím zvyklostem a jídelníčku prostého českého člověka, a to zejména v období na sklonku
19. a začátku 20. století. Seznámí se způsoby zpracování obilnin
a mléka, zmíní se o tradičních pokrmech v průběhu celého roku
a připomene také základ prosté české kuchyně. Přednáška se koná
ve čtvrtek 15. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

POJEDEME K VODĚ?
Historik PhDr. Ondřej Vašata ve své přednášce připomene koupaliště okresu Trutnov, a to především ta, jež byla v provozu v období
po roce 1945, např. ve Dvoře Králové nad Labem, Žacléři, Úpici,
Rudníku či Mostku. Velkou pozornost bude věnovat Trutnovu,
a to jak stávajícímu koupališti u řeky Úpy, tak rekreačnímu areálu v Dolcích. Přednáška spojená s projekcí fotografií se uskuteční
ve čtvrtek 22. 6. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

TRUTNOVSKÉ HOSPODY, RESTAURACE A VINÁRNY
Výstava představí prostřednictvím starých pohlednic a fotografií
četné zaniklé i existující hostince, restaurace a vinárny, kterých
bylo v Trutnově na počátku 20. století více než 60. Většina z nich se
nacházela v historickém středu města, další pak například v ulicích
Spojenecká, Polská či Horská. Chybět nebudou ani trojrozměrné
předměty (půllitry, talíře, jídelní a nápojové lístky). Vernisáž připravená ve spolupráci s trutnovským sběratelem Pavlem Janatou
proběhne v pátek 30. 6. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 17. 9.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2017
Součástí programu v pátek 30. 6. od 17:00 do 22:00 hodin bude
vernisáž výstavy o trutnovských hospodách, restauracích a vinárnách, přednáška o nejvýznamnějších trutnovských restauracích
v proměnách času či výstava historických vozů značky Škoda ze sbírek členů trutnovského spolku REINCARS. Vstup je zdarma a lze si
prohlédnout rovněž všechny probíhající výstavy.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Další informace na www.zustrutnov.cz

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
pondělí 5. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
Účinkují absolventi I. stupně hudebního oboru ZUŠ: Karolína Červená, Eliška Motyčková - klavír (ze třídy uč. Lucie Viesnerové), Vojtěch Křenek - kytara (ze třídy uč. Martina Ličky).
Dále vystupují: Musica Candida pod vedením Lukáše Červeného,
flétnový soubor PoLenka Lenky Jiranové, Mikuláš Andrejčák - cajon.
Zazní skladby z klasické i populární hudby: F. Sor, J. S. Bach,
A. Brescianello, J. K. Vaňhal, W. A. Mozart, M. Glinka/M. Balakirev,
F. Chopin, A. Dvořák, A. L. Webber, Adele, Led Zeppelin a další.
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Celoroční projekt „Český rok“, v jehož rámci žáci a učitelé všech
čtyř uměleckých oborů zpracovávali téma rozmanitými způsoby,
vyvrcholí stejnojmenným koncertem.
V podání souborů, sborů i sólistů zazní skladby českých velikánů
minulosti, písně lidové i populární doplněné tanečními choreografiemi.
Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Trutnov pod vedením Jaroslava
Rejdáka, orchestr Musica Candida pod vedením Lukáše Červeného, Komorní smyčcový soubor učitelky Jany Hylské, Komorní
pěvecký sbor vedený Yankou Stránskou, učitelský soubor KDHD
(Klub dobrých hudebních duší), Jazzinec Trio, folklórní soubor
ZHOR a další …
Co se nevešlo na pódium, připomenou alespoň vystavené fotografie ve foyer a nebudou chybět ani tematické výtvarné práce.
Jednotné vstupné 50 Kč - předprodej vstupenek v Inforecepci UFFO
od 15. 5.
Koncert se uskuteční za finanční podpory firmy KASPER Trutnov.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast!
Za organizaci koncertu Mgr. Jana Madževská – j.traspeova@email.cz
Mgr. Blanka Matysková
ředitelka školy

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
ZUŠ TRUTNOV
V letošním roce žáci opět velmi úspěšně reprezentovali naši školu.
Klavírní soutěže Beethovenovy Teplice, kterou pořádala Konzervatoř Teplice, se zúčastnil Lukáš Červený a získal Čestné uznání
II. stupně (uč. Lucie Viesnerová).
V Krajské soutěži ZUŠ ve hře na klavír obdržela Karolína Červená
1. cenu s postupem do celostátního kola, Martin Taláb 1. cenu,
Tomáš Taláb 2. cenu, Natálie Peřinová 2. cenu a Matyáš Buryšek
Čestné uznání I. stupně (žáci z klavírní třídy uč. Lucie Viesnerové),
Kateřina Jánová 3. cenu (uč. Jitka Ocetníková).
Ocenění poroty pro nejúspěšnějšího pedagoga získala Mgr. Lucie
Viesnerová.
V ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír vyhrála Karolína
Červená 2. cenu (uč. Lucie Viesnerová).
Krajské kolo jazzových souborů a ostatních orchestrů bylo pro nás
velkým překvapením. 1. cenu získalo uskupení Jazzinec Trio – Petr
Stránský - trubka, Jiří Marek Matyska - pozoun, Samuel Janko - basová kytara (uč. Jaroslav Rejdák, Tomáš Katschner, Václav Kárník).
Chlapci získali nejvíce bodů a stali se absolutními vítězi soutěže.
Z krajské soutěže ZUŠ hry na smyčcové nástroje si odnesla Kateřina Jánová 1. cenu - hra na violu (uč. Jana Hylská), Tereza Dragounová 2. cenu - hra na housle (uč. Drahomíra Tvrdíková) a Julie
Bolehovská 3. cenu - hra na housle (uč. Lukáš Červený).
Zvláštní cenu pro korepetitory obdržel Mgr. Tomáš Korbel za vynikající korepetici.
V Krajské soutěži ZUŠ ve hře na kytaru získal Jakub Bartuněk
3. cenu (uč. Michal Koudelka), Jakub Borůvka 3. cenu a Lukáš
Droppa 3. cenu (uč. Martin Stejskal).
Na 22. ročníku NOVOPACKÉHO SLAVÍČKA získala Pavla Richterová 3. cenu a Zvláštní ocenění za skvělou interpretaci umělé písně
a Leontýna Hofmanová Zvláštní cenu za skvělou interpretaci lidové písně (uč. Michal Horáček).
Všem soutěžícím a jejich učitelům děkujeme a přejeme mnoho
úspěchů v další práci.
Mgr. Blanka Matysková
ředitelka školy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

PASOVÁNÍ NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
V POBOČCE HSM
Pracovnice pobočky připravily pro své nejmenší a nejpilnější čtenáře z MŠ Srdíčko, tř. Motýlci a Sluníčka, zábavné dopoledne zakončené pasováním dětí na čtenáře knihovny. Každé dítě dostane
na památku diplom a malý dárek.

POVÍDÁLCI
úterý 6. 6. ** 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.

NÁRODNÍ PARKY A VELKÁ MĚSTA
VÝCHODU A JIHU USA
úterý 6. 6. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Již potřetí k nám zavítá cestovatel a spisovatel MUDr. Ladislav Hanousek. Tentokrát bude vyprávět a prezentovat fotografie z cesty
americkým jihem z New Yorku do Los Angeles, která byla pro autora zároveň podkladem k napsání knihy „Národní parky a velká
města Východu a Jihu USA“. Popisuje cestu z New Yorku přes Baltimore, Washington, severní Floridu, New Orleans a Dallas do národních parků Carlsbad Caverns, White Sands, Saguaro a Organ
Pipe Cactus. Podíváme se s autorem i do zlatokopeckého města
Tombstone. Před cílem cesty San Diegem a Los Angeles navštívíme Las Vegas a znovu také dva krásné národní parky Jihozápadu:
Grand Canyon a Joshua Tree.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 12. 6. ** 9:00 – 11:00 hodin ** pobočka HSM
Zveme opět maminky i tatínky na rodičovské dovolené s jejich dětmi, aby prožili klidné dopoledne mezi hezkými knížkami.

DRÁČEK
čtvrtek 22. 6. ** 16:00 – 17:00 hodin ** oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně
na poslední setkání klubu Dráček v tomto školním roce. Akce je
určena dětem od 6 do 12 let.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Tradiční letní koncert komorního smyčcového souboru. V programu zazní díla autorů: Alessandro Scarlatti, Wolfgang Amadeus
Mozart, Peter von Winter, Tomáš Korbel a další.
Sólisté: Petra Svobodová - trubka, Barbora Kulichová - flétna, Kateřina Killarová - zpěv, Matěj Kraus - klarinet, Cyril Kresan - klavír.
Program nastudoval a řídí: Tomáš Korbel.
čtvrtek 22. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Tradiční letní setkání s trutnovskými kapelami nejrůznějších žánrů.
Letos se uskuteční celkem 19 koncertů od 28. června do 30. srpna. Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy
od 16:30 hodin. Koncerty se konají u Uffa a vstup je zdarma.
V červnu vystoupí S-BAND (středa 28. 6.) a PATROLLA (pátek 30. 6.).
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RODINNÝ KOMPLEX
Věra, Lela, Aňa a Ester Geislerovy se představí společnou výstavou.
Všechny jsou přírodní zrzky, jsou krásné a navíc nadané. Nejstarší
Lela je úspěšnou kreslířkou a zpěvačkou, prostřední Aňa se kromě
hraní pustila do psaní a nejmladší Ester se věnuje herectví a umění.
Sestry Geislerovy jsou známé pro svou svébytnou povahu a rozmanitou kreativitu, která je v každé z nich silně zastoupena. Málokdo
ale ví, že jejich maminka Věra Geislerová je akademická malířka,
díky které drží celá rodina pohromadě. Zde také vznikla myšlenka
představit všechny tyto ženy pohromadě, kdy se prolínají způsoby
jejich činnosti. Přes malbu, komiks, video a performance. Galerie
UFFO ožije ve všech směrech.
Vernisáž v úterý 27. 6. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
28. 6. - 28. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 28. - 30. 6. 9:00 - 18:00
hodin, 3. - 28. 7. (s výjimkou státních svátků) pondělí - pátek 9:30 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

IRENA JŮZOVÁ: LOVE
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.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 20. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

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.
do 15. 7. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

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.

středa 31. 5.
CIRK LA PUTYKA: BATACCHIO
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 330, 290 Kč
čtvrtek 1. 6.
[PLAY] boyz: SYNovial
šapitó ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč
CIRK LA PUTYKA: BATACCHIO
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 330, 290 Kč
pátek 2. 6.
CIRK LA PUTYKA: AIRGROUND
před Uffem ** 14:30 hodin
CINK CINK CIRK: DUKTO
před Uffem ** 16:00 hodin
CIRKUS TeTy: HRDINKY
šapitó ** 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč
BRATŘI V TRICKU: BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA
před Uffem ** 18:00 hodin
GRAVITY & OTHER MYTHS (Austrálie): BACKBONE
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 330, 290 Kč
LOSERS CIRQUE COMPANY: BEACH BOY(S)
šapitó ** 20:30 hodin ** vstupné 280 Kč
CIRQUE GARUDA: PANTOKINE (extrakt)
před Uffem ** 21:45 hodin
PÁTEČNÍ PÁRTY: ELECTRO SWING MEETS LATIN BEATS
Kaffé Horn ** 22:00 hodin
sobota 3. 6.
CIRKUS LeGRANDO: DOPOLEDNE PRO DĚTI
před Uffem ** 10:00 - 12:00 hodin
CIRKUS TeTy: HRDINKY
šapitó ** 13:30 hodin ** vstupné 120 Kč
SQUADRA SUA: SOLDATES
před Uffem ** 14:30 hodin
CINK CINK CIRK: DUKTO
před Uffem ** 15:30 hodin
BRATŘI V TRICKU: BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA
před Uffem ** 16:00 hodin
ATI SPHERE: KONTAKTNÍ ŽONGLOVÁNÍ A CUBE ACT
před Uffem ** 17:00 hodin
CIRK LA PUTYKA: AIRGROUND
před Uffem ** 17:15 hodin
COMPAGNIE SANS GRAVITÉ (Francie): DÉLUGE
Národní dům ** 18:30 hodin ** vstupné 280 Kč
LOSERS CIRQUE COMPANY: WALLS & HANDBAGS
šapitó ** 20:00 hodin ** vstupné 280 Kč
GRAVITY & OTHER MYTHS (Austrálie): BACKBONE
UFFO ** 21:30 hodin ** vstupné 330, 290 Kč
SOBOTNÍ PÁRTY: LIQUID COLOR NIGHT
Kaffé Horn ** 23:00 hodin
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neděle 4. 6.
HOLEKTIV: STUDY
šapitó ** 14:00 hodin ** vstupné 120 Kč
PRUHOVANÁ VÝZVA
před Uffem ** 15:00 hodin
CIRKUS PRIDE
před Uffem a v ulicích města ** 15:30 - 17:30 hodin
SQUADRA SUA: MONSTERA DELICIOSA
šapitó ** 17:30 hodin ** vstupné 120 Kč
COMPAGNIE SANS GRAVITÉ (Francie): DÉLUGE
Národní dům ** 18:30 hodin ** vstupné 280 Kč
GRAVITY & OTHER MYTHS (Austrálie): BACKBONE
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 330, 290 Kč

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

PRUHOVANÁ VÝZVA
Pruhovaná výzva neboli společné focení byla loni jednoduše SUKCES. Sešlo se nás skutečně mnoho pruhovaných. A bude nás letos
ještě víc? My věříme, že ano! Opět tedy zveme všechny ty, kteří
v sobě mají trochu (nebo i více) toho cirkusáctví, aby přišli v neděli 4. 6. v 15:00 hodin k Uffu oděni v pruzích. Každý „pruhovaný
Cirk-UFFák“ se potom bude moci připojit k Cirkus Pride a v jeho
závěru získá kultovní záležitost – originální festivalovou placku
na pruhované tričko či klobouček.
neděle 4. 6. ** před Uffem ** 15:00 hodin

SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
Činoherní divadlo A: Divadlo Petra Bezruče, Ostrava

foto: Tomáš Ruta
Klasická komedie. Je lepší se oženit než být mrtvý. Někdy. Čtvero
srdcí osleplo láskou, otcové to ale vidí jinak. Kdo vytře dvěma gerontům zrak? A kdo vytáhne mladé pány z průšvihu a přechytračí
omezence? Mazaný šibeničník Scapin …
Režie: Štěpán Pácl. Hrají: Dušan Urban, Ondřej Brett, Lukáš Melník,
Karel Čepek, Norbert Lichý / Tomáš Dastlík, Pavla Gajdošíková, Sarah Hlaváčová, Vojtěch Říha, Marcela Čapková.
úterý 13. 6. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku ČDA, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** předprodej
vstupenek od 2. 5.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE
30. 11.	HORKÝŽE SLÍŽE
Předkapely: MEAN MESSIAH, ZAKÁZANÝ OVOCE
Koncert na stání
Vstupné: 2. 5. - 29. 11. 280 Kč, v den koncertu 340 Kč
Předprodej vstupenek od 2. 5.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V NOVÉ SEZONĚ
UFFO nabídne i v sezoně 2017-18 divadelní 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 mohli rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli v sezoně 2016-17, do 18. května 2017.
Od 19. června do 19. července 2017 si mohou vyzvednout a zakoupit novou rezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO.
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit
abonentky na novou sezonu v Inforecepci UFFO od 12. června
do 31. července 2017.

ČINOHERNÍ DIVADLO A
Činoherní představení různých témat i žánrů. Je zde zastoupena
proslulá tragikomedie, „filozofická“ hra s komickými situacemi, divadlo jedné herečky, drama, několik komedií – rozverná renesanční
kostýmní komedie nebo hořká komedie či … Jednotlivé tituly Vám
nabídnou renomovaná divadla i osvědčené divadelní agentury.
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

ČINOHERNÍ DIVADLO B
Diváci se mohou těšit na divadlo jednoho herce, drama, životní
příběh známé osobnosti, citlivý rodinný příběh, několik komedií
– nezvyklá detektivní komedie, originální komedie izraelského
humoristy, dojemná komedie, černá komedie. V Uffu se poprvé
představí Slovácké divadlo Uherské Hradiště.
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
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DIVADLO A HUDBA
I tuto abonentní skupinu tvoří osm inscenací – jednou z nich bude
činoherní kultovní francouzská komedie, další tituly nabídnou hudební revue o lásce, hudební komedii s písničkami z 60. let 20. století, hudebně-taneční projekt, variaci na život a dílo českého hudebního skladatele, 3 hudební inscenace – o Karlu Krylovi a konci
disentu v Čechách, o tom, že swing je hudbou, ve které se nachází
štěstí, a konečně by se už také měla uskutečnit z loňska odložená
inscenace Nefňuka, vyprávějící příběh postiženého chlapce.
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 kapela 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
Delikatesy jsou součástí nabídky předplatného od samotného začátku Uffa. V příští sezoně nabídnou tři úžasná taneční představení, z toho bude jedno zahraniční a pro nás vlastně svým provedením exotické – budou to hosté z Izraele. Dále to bude pantomima
– to nejlepší z tvorby Radima Vizváryho, který byl za toto představení oceněn Cenou Thálie 2016. A nebudou opět chybět ani dvě
zahraniční novocirkusová představení.
SÓLO
Radim Vizváry
DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER
BURKI & COM
RABIA
Orly Portal´s Dance Company (Izrael)
THE ARTIST (UMĚLEC)
Thomas Monckton (Nový Zéland)
FLOW
VerTeDance
FILAMENT
Short Round Productions (USA)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Podrobnější informace o představeních na www.uffo.cz a v tištěném divadelním bulletinu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO.
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

ČERVEN 2017

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

16. pátek
17:00 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 90 Kč

16. pátek
19:30 hodin

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Francouzský akční thriller. Příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují
za novou zakázkou, kde se dostanou do hledáčku místního zločineckého bosse.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

17. sobota
17:00 hodin

AUTA 3 (2D)
Americký animovaný film. Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní
dráhu, kterou nade vše miluje. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále
závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.
Přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

1. čtvrtek
17:00 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (2D)
Americká akční dobrodružná fantasy komedie. Jack Sparrow a Will
Turner se vracejí v pátém pokračování úspěšné série, ve kterém se společně postaví novému nepříteli, pirátu Salazarovi.
Přístupno ** dabing ** 129 minut ** vstupné 120 Kč

1. čtvrtek
19:30 hodin

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Francouzsko-kanadské dobrodružné drama. Dvěma malým židovským
bratrům z Paříže zasáhne do šťastného dětského života válka.
Přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

2. pátek
17:00 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE (2D)
Hraná adaptace pozoruhodného příběhu Krásky, kterou ve svém zámku
uvězní děsivé zvíře.
Přístupno ** dabing ** 130 minut ** vstupné 100 Kč

17. sobota
18. neděle
19:30 hodin

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Americká „řízná“ akční komedie. Mnohem odvážnější verze, než jakou
znáte z televizního seriálu, se spoustou fórů, které jsou za hranou.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 120 Kč

2. pátek
3. sobota
19:30 hodin

WONDER WOMAN (2D)
Americká akční fantasy. Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila
princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou
bojovnici. Když se Diana dozví o zuřící válce v okolním světě, opouští
bezpečí domova a v boji objevuje plný potenciál svých schopností a svůj
skutečný úděl.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 141 minut ** vstupné 110 Kč

18. neděle
17:00 hodin

AUTA 3 (3D)
Americký animovaný film.
Přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 140 Kč

19. pondělí
19:30 hodin

KLIENT
Íránský mladý pár donucený přestěhovat se z hroutícího se domu do nového bytu netuší, že jeho předchozí obyvatelkou byla žena nevalné pověsti. Strašlivá událost jim pak zcela zničí manželství.
Přístupno ** titulky ** 125 minut ** vstupné 100 Kč

3. sobota
17:00 hodin

ŠPUNTI NA VODĚ
Česká komedie na téma „muži sobě“. Expedice tatínků se i se svými dětmi vydává na vodu, aby uprchli před naštvanými partnerkami.
Přístupno ** 83 minut ** vstupné 100 Kč

20. úterý
21. středa
19:30 hodin

4. neděle
17:00 hodin

LA LA LAND
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami a velkolepými tanečními čísly.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 100 Kč

TRPKÁ ÚRODA
Kanadské romantické drama. Příběh filmu je zasazen do období mezi
dvěma světovými válkami a založený na skutečných událostech. V nemilosrdném prostředí se odehrává příběh lásky, cti, vzpoury a přežití.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 90 Kč

22. čtvrtek
19:30 hodin

POSLEDNÍ RODINA
ART film
Polské drama. Strhující filmová kronika je natočena podle skutečného
příběhu prokleté rodiny polského malíře Zdisława Beksińského.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut ** vstupné 80 Kč

23. pátek
17:00 hodin

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (2D)
Americké akční sci-fi. Další epická bitva se blíží!
Přístupno ** dabing ** 140 minut ** vstupné 130 Kč

23. pátek
19:30 hodin
24. sobota
17:00 hodin

HOLKY NA TAHU
V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

24. sobota
19:30 hodin

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (2D)
Americké akční sci-fi.
Přístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 130 Kč

25. neděle
17:00 hodin

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (3D)
Americké akční sci-fi.
Přístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 150 Kč

25. neděle
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

26. pondělí
27. úterý
19:30 hodin

SAFARI
Rakouské drama. Lovecký ranč v Namibii a několik turistů, kteří si přijeli
zpříjemnit dovolenou střelbou na trofejní zvěř.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 90 Kč

28. středa
19:30 hodin

MUMIE (2D)
Americký akční film.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 108 minut ** vstupné 130 Kč

29. čtvrtek
19:30 hodin

SIBIŘSKÝ DENÍK
ART film
Lotyšsko-finsko-český film inspirovaný životním osudem Melánie Vanagsové, která jako by přežila jen proto, aby svůj příběh mohla vyprávět. Příběh šestnácti let strávených v sibiřském vyhnanství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 120 minut ** vstupné 100 Kč

30. pátek
17:00 hodin

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí
v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci
jménem Baltazar Bratt.
Přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 130 Kč

30. pátek
19:30 hodin

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
Americký romantický film. Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného totiž dělat nemůže. Její imunita nedokáže bojovat s venkovním
světem, a proto je stále zavřená doma. Její stereotyp změní nový soused,
mladý Olly, kvůli kterému sebere odvahu vše risknout.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 120 Kč

4. neděle
19:30 hodin

WONDER WOMAN (3D)
Americká akční fantasy.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 141 minut ** vstupné 130 Kč

5. pondělí
19:30 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 8
V osmém díle série proti „rodině“ bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 136 minut ** vstupné 110 Kč

6. úterý
7. středa
19:30 hodin

POLINA
Francouzsko-americké drama. Talentovaná baletka Polina od dětství
tvrdě pracuje, aby v konkurenčním světě baletu uspěla.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 100 Kč

8. čtvrtek
19:30 hodin

TEHDY SPOLU
ART film
Český poetický film o mladé židovce Tereze Zágorové, která se
za II. světové války ukrývá před hrozbou deportace u tety na valašské
vesnici. I tam však doléhá tíha válečné doby.
Přístupno ** 96 minut ** vstupné 120 Kč

9. pátek
17:00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 8
Osmý díl série.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 136 minut ** vstupné 110 Kč

9. pátek
19:30 hodin

NOVOSVĚTSKÁ
Přímý přenos z Berlínské filharmonie. Závěr orchestrální kinematografické sezóny nabízí Novosvětskou symfonii pod taktovkou hvězdného
dirigenta Gustavo Dudamela.
Přístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 200 Kč, studenti a senioři
170 Kč

10. sobota
17:00 hodin

THE CIRCLE
Americký sci-fi thriller. Emma Watson nastupuje do úchvatné high-tech
společnosti, v níž její zakladatel Tom Hanks vybudoval ráj na zemi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

10. sobota
19:30 hodin

MUMIE (2D)
Americký akční film. Když ležíte celá staletí od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda
probudit touhu udělat něco mimořádného.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 108 minut ** vstupné 130 Kč

11. neděle
17:00 hodin

WONDER WOMAN (2D)
Americká akční fantasy.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 141 minut ** vstupné 110 Kč

11. neděle
19:30 hodin

MUMIE (3D)
Americký akční film.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 108 minut ** vstupné 150 Kč

12. pondělí
13. úterý
19:30 hodin

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
Dánská krimikomedie o tom, že najmout si ruského vraha vás vyjde levněji než se rozvést. Otázka zní: stojí to za ty následky?
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

14. středa
19:30 hodin

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

15. čtvrtek
19:30 hodin

SKOKAN
ART film
Česká road movie. Zlodějíček Julius byl zrovna propuštěn z vězení. Představa budoucnosti na teplickém předměstí rozhodně nezahřeje.
Do 12 let nevhodné ** 94 minut ** vstupné 120 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)

