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28. 6. - 30. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2017
Setkání s trutnovskými kapelami 
nejrůznějších žánrů
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
vedle Uffa ** 16:30 hodin

 ČERVENEC 2017

sobota 1. 7. DOLCE FEST
Tradiční zahájení letní sezony
Pořadatel: Camp Dolce
Camp Dolce ** 15:00 hodin

5. - 9. 7. OBSCENE EXTREME
Hudební festival
Více informací: www.obsceneextreme.cz
Pořadatel: Obscene Productions s.r.o.
areál Na Bojišti

 SRPEN 2017

21. - 25. 8. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2017
Taneční, pohybové a akrobatické workshopy
Více informací: 
http://www.zustrutnov.cz/dance.aspx
Pořadatel: UFFO, Studio, z. s. a ZUŠ Trutnov

neděle 27. 8. LABYRINT ŽIVOTA
Závěrečné vystoupení - DANCE FESTIVAL 
TRUTNOV 2017
Pořadatel: UFFO, Studio, z. s. a ZUŠ Trutnov
UFFO ** 17:00 hodin

 VÝSTAVY

do 15. 7. GRUZIE, ARMÉNIE
Výstava fotografi í Milana Kmenta
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer

do 28. 7. RODINNÝ KOMPLEX
Věra, Lela, Aňa a Ester Geislerovy se představí 
společnou výstavou
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

 do 19. 8. ALENA KUČEROVÁ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 24. 8. OBJEKTIVEM MLADÝCH FOTOGRAFŮ
Výstava fotokroužku Střediska volného 
času Trutnov
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov (Pražská 59)

do 2. 9. TRUTNOV V TANCI
Výstava fotografi í Lenky Nývltové
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 13. 9. FOTOLÉTO 2016
Výstava fotografi í z prázdnin 2016
Pořadatel: Fotoklub KDÚ Trutnov
Fotogalerie MATES (Svatojánské náměstí)

do 15. 9. KRKONOŠSKÁ ŘEMESLA
Interaktivní výstava
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** otevřeno 
pondělí - sobota 10:00 - 15:00 hodin

do 30. 9. SOCHY VE MĚSTĚ VIII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Krakonošovo náměstí, Dolní promenáda

do 1. 10. STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH 
ROKU 1897
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 1. 10. 1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ 
VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 7. - 31. 8. FOTOPROFIL
Výstava fotografi í členů Fotoklubu KDÚ Trutnov
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

1. 7. - 17. 9. TRUTNOVSKÉ HOSPODY, RESTAURACE 
A VINÁRNY
Vernisáž 30. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

16. 8. - 9. 9. SOUČASNÝ TRUTNOV OČIMA FOTOGRAFŮ
Výstavní kolekce soutěžních fotografi í
Pořadatel: UFFO a vyhlašovatel soutěže Fotoklub 
KDÚ Trutnov
UFFO - foyer

16. 8. - 19. 9. TRANSPIRITUALS
Výstava fotografi í Vojtěcha Vlka
Vernisáž 15. 8. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

18. - 19. 8. SVĚT KVĚTIN
40. ročník
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže 
a fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky 
a jehličnany, pokojové květiny, subtropické 
rostliny, drobné zvířectvo, expozice včelařů 
se skleněným úlem a včelařskými produkty, 
rukodělné výrobky, ukázky aranžerské práce 
studentů SZŠ Kopidlno, KRNAP, výstava hub - 
mykologové z Trutnova, Česká lesnická akademie 
Trutnov, ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Prodej širokého sortimentu ve všech expozicích 
výstavy, rukodělných výrobků, stánkový prodej, 
občerstvení.
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci 
s dalšími zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště ** otevřeno 
pátek a sobota 8:00 - 19:00 hodin

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A SRPNU 2017
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 KURZY

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

soboty 
1., 8., 15., 
22. a 29. 7.

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

pátek 21. 7. BYLINKY A VÝROBA KOUPELOVÝCH SOLÍ 
A MÝDEL
Sběr bylin do čajových směsí, seznámení 
s bylinkovými recepty a zajímavými radami, 
výroba koupelových solí a mýdel. 
Vhodné i pro děti, možnost vytvořit si bylinkový 
herbář.
16:00 hodin ** cena 270 Kč, dítě v doprovodu 
dospělého zdarma

sobota 22. 7. DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Možnost vyzkoušet si lidová řemesla a zhotovit 
vlastnoruční výrobek: hrnčířství, tkalcovství, 
košíkářství, vinuté perly, enkaustické obrázky, 
ovčí vlna a jiné.
11:00 hodin ** cena od 50 Kč

soboty 
5., 12., 
19. a 26. 8.

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

 PŘIPRAVUJE SE

středa 29. 11. DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2017
Barbour uvádí akustické turné Davida 
Kollera s kapelou
Pořadatel: VM Art production
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 490, 470, 450, 
390 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2017

Trutnovské hudební léto pořádá město Trutnov a UFFO. Hudebním 
vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy od 16:30 hodin. 
Koncerty se konají vedle Uffa a vstup je zdarma. Po dvou červno-
vých koncertech se o prázdninách můžete těšit na tyto další skupiny:

středa 5. 7. KASTELÁNI
pátek 7. 7. TENDR
středa 12. 7. MESCALERO
pátek 14. 7. BLUES MYSTERY
středa 19. 7. THE ART OF INSIDE OUT
pátek 21. 7. TIXTIDE
středa 26. 7. INQUISITOR
pátek 28. 7. PEPA LÁBUS A SPOL.
středa 2. 8. POSLEDNÍ LEŽ
pátek 4. 8. KRAKONOŠKA
středa 9. 8. MARTA A RASPUTIN
pátek 11. 8. TLUPA TLAP
středa 16. 8. MOONLIGHT EXPRESS
pátek 18. 8. EFF
středa  23. 8. NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST
pátek 25. 8. PĚNA
středa 30. 8. H-KVINTET 

Změna programu vyhrazena.

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2017

Studio, z. s. ve spolupráci se ZUŠ Trutnov a UFFO pořádá v Trutnově 
ve dnech 21. - 27. 8. již 7. ročník mezinárodního tanečního festiva-
lu, který je letos nově obohacen o dílnu závěsné akrobacie. Týden 
plný tvůrčí spolupráce mezi amatérskými tanečníky a profesionály 
ze světa tance a hudební scény je určen všem zájemcům o scénické 
umění.
V průběhu šesti dnů vzniká performance na téma „LABYRINT 
ŽIVOTA“. Veřejnost bude mít možnost ji vidět jako závěrečné vy-
stoupení festivalu v neděli 27. 8. od 17:00 hodin ve společenském 
centru UFFO. 
Předprodej vstupenek: od 14. 6. v Inforecepci UFFO, vstupné 100 Kč, 
děti do 15 let 50 Kč

Dále zveme zájemce k návštěvě WORKSHOPŮ, které jsou určené 
komukoliv z řad veřejnosti: 

pondělí 21. 8.
CONTEMPORARY FLAMENCO / Lola Karpenka (Ukrajina)
úterý 22. 8.
YOGA MEETS CONTEMPORARY / Pavla Vařáková (Česko)
středa 23. 8.
STEP FLOW / Carli Jefferson (Velká Británie)
čtvrtek 24. 8.
DANCE IN THE AIR / Stéphanie N´Duhirahe (Švýcarsko)
pátek 25. 8.
DYNAMIC FLOW / Kateřina Blažková (Česko)

Lekce probíhají v ZUŠ Trutnov, budova A, Školní ulice 151; pouze 
lekce DANCE IN THE AIR probíhá ve společenském centru UFFO ** 
18:30 - 19:30 hodin ** cena 1 lekce 100 Kč
Nutná je rezervace e-mailem: dance.festival@seznam.cz (napište 
svoje jméno a lekci, o kterou máte zájem, platba probíhá před 
začátkem lekce)
Více informací o letošních lektorech a vyučovaných technikách: 
http://www.zustrutnov.cz/dance.aspx

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

ČESKÝ ROK TRUTNOVSKÉ ZUŠKY
Jako posluchačsky i divácky atraktivní vyvrcholení celoročního 
a celoškolního projektu „ČESKÝ ROK“ se odvíjel stejnojmenný 
veřejný galakoncert s výtvarnou expozicí (UFFO resp. prostranství 
před budovou, foyer, hlavní sál 15. 6. 2017). Průběžně aplaudující 
hlediště „praskalo ve švech“. Snad do posledního místečka ho za-
plnili především rodiče vystupujících žáků, ale i spolužáci a učitelé 
ZUŠ. Podobně jako předchozí projektové výstupy (např. ADVENT-
NÍ KONCERT, TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, LADŮV ROK či JABLÚČKO 
v Koncertní síni B. Martinů; Smetanova symfonická báseň VLTA-
VA na Městských dračích slavnostech provedená doslova na Úpě; 
ZUŠ OPEN na Krakonošově náměstí) se i samotné projektové fi nále 
neslo v duchu prosté krásy a myšlenkového pokladu národních čes-
kých tradic, pečlivě ukládaných jednotlivými generacemi našeho 
národa a jemu oddanými tvůrci - Bedřichem Smetanou, Antoní-
nem Dvořákem, Leošem Janáčkem, Josefem Sukem, Josefem La-
dou a dalšími, současné nevyjímaje.
Poděkování za smysluplnou, široké trutnovské veřejnosti otevře-
nou celoroční aktivitu „ČESKÝ ROK“ patří všem jeho organizáto-
rům i účinkujícím, tedy vedení školy a učitelům ZUŠ Trutnov a jejím 
žákům, orchestrům, sborům, hudebním a tanečním souborům i vy-
stupujícím jednotlivcům, a v neposlední řadě pochopitelně vníma-
vým posluchačům, divákům a přejícímu domácímu sponzorskému 
zázemí.

Mgr. Jaroslav Dvorský
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

TRUTNOVSKÉ HOSPODY, RESTAURACE A VINÁRNY
Výstava představuje prostřednictvím starých pohlednic a fotogra-
fi í 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. Nechybí ani trojrozměrné předměty 
(půllitry, talíře, jídelní a nápojové lístky). 
Vernisáž připravená ve spolupráci s trutnovským sběratelem Pav-
lem Janatou proběhne v pátek 30. 6. od 17:00 hodin.
Výstava potrvá do 17. 9.

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 za-
chycující následky povodně. 
Výstava potrvá do 1. 10.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná 
srozumitelnou formou nejen bitvu u Trutnova 27. června 1866, 
která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. 
Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné 
zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova. 
Výstava potrvá do 1. 10.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin, 
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin

Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je fi rma KASPER CZ s. r. o.

SOCHY VE MĚSTĚ VIII
Čestmír Suška a Veronika Psotková

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 pro-
jektů. Na Krakonošově náměstí je instalována jeho jedenáctimetro-
vá šestitunová Rozhledna. Tento obří sochařský objekt je skutečnou 
rozhlednou, do níž lze vystoupat a pohlédnout na svět z méně tra-
diční perspektivy, zároveň je to kovová konstrukce s perforovaným 
ornamentem, která pojí industriální brutalitu s křehkostí až něžnos-
tí. Na promenádě je instalována „Kavárna“, v níž je možné konzu-
movat 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 mys-
tik. 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 detai-
lem, které budou až do 30. 9. zdobit Trutnov.
Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického 

fi gurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak sou-
časnou fi gurální tvorbu. V posledních letech se do popředí jejího zá-
jmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných 
drátěných fi gur a objektů (k doposud nejznámějším patří její „Biki-
ny Klub“, který vystavila například v roce 2012 v centru současného 
umění DOX). Vnímá je jako transparentní sochařské kresby, které cit-
livě reagují na změnu světelných podmínek. Námět instalace na Dol-
ní 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 personifi kované 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 klouzá-
ním světla po povrchu spojuje do plných objemů.
Všechny objekty letošního ročníku spojuje povznesení všedních 
motivů a objektů do sféry umění. Cisterna je uměleckou kavár-
nou, rozhledna je sochou, velké prádlo je příběhem o rutině a tou-
ze po povznesení anebo snaze se zuby nehty udržet ve výškách. 
Vystavené práce jsou vytvořeny z neušlechtilých materiálů, jako 
jsou rezavé cisterny nebo králičí pletivo. Ale zásah umělce mění 
jejich charakter a dodává jim smysl a nové vyznění. Letošní sochy 
ve městě jsou vlastně jakousi prostorovou básní o proměně níz-
kého ve vysoké, o touze dotknout se výšek a o vzletu, který nám 
umožňuje umělecký zážitek.

ALENA KUČEROVÁ
Výstava představí průřez tvorbou Aleny Kučerové (1935), která pa-
tří 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 grafi cké tvorbě, v níž se dopracovala k origi-
nální svébytné formě perforovaných plechů a lapidárnímu zachy-
cení člověka a krajiny. 
Marie Klimešová k její práci poznamenává: „Obsahově tíhla Alena 
Kučerová k harmonickým tématům, v nichž chtěla výtvarně zachy-
tit svůj prožitek štěstí. V období fi gurativní 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 grafi ckými lis-
ty, v nichž dírkování plechu spojovala a mnohdy takřka nahrazova-
la modelací plechu. V těchto pracích se blíží prožitku universa tak, 
jak jej známe z tvorby Holanďanů raného 17. století.“
Exponáty, mezi nimiž znalí naleznou autorčina klíčová díla, jsou 
zapůjčeny z archivu autorky, Galerie Pecka a z těch nejvýznamněj-
ších českých soukromých sbírek. 
Kurátorem výstavy je PhDr. Jaromír Zemina. Výstava potrvá do 19. 8.
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TRUTNOV V TANCI
Výstava fotografi í Lenky Nývltové

Výstava je součástí celoškolního projektu na téma „Český rok“, 
který v letošním školním roce provází koncerty, představení, bese-
dy, výstavy a další zajímavé akce, které pořádá ZUŠ Trutnov. Pro-
jekt 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 roč-
ních období - od jara 2016 do jara 2017 - a bude zakončen výsta-
vou. Díky profesionálnímu oku fotografky Lenky Nývltové, která 
pochází ze Starých Buků a celý projekt iniciovala, se podařilo reali-
zovat nejen její velký sen nafotit v exteriérech města křehkou krá-
su tance a tyto letmé okamžiky zachytit do obrazu a sdílet s těmi, 
kteří se chtějí na Trutnov podívat z jiné perspektivy. Kromě fotoob-
razů, 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.  

Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova
  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

Školní rok je u konce. Naši knihovnu pravidelně navštěvovaly 
děti z MŠ Horská (třídy Motýlci a Sluníčka), děti ze ZŠ Mládežnic-
ká (školní družina - 4. oddělení) a žáci ze Základní školy speciální 
Horská (třídy S3, S4, S5), Základní školy praktické (třídy I) a Speci-
ální střední školy. Při pravidelných návštěvách se děti seznámily 
s pěknými knížkami, poznávaly pohádkové hrdiny a získávaly nové 
vědomosti. Spolupráce se všemi byla výborná a těšíme se, že v ní 
budeme pokračovat v novém školním roce. Možnost návštěv nabí-
zíme i dalším zájemcům. Termín první návštěvy je nutné objednat 
předem osobně nebo telefonicky na čísle 499 733 539.

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Upozorňujeme všechny své čtenáře a uživatele, že oddělení pro 
dospělé čtenáře a studovna s čítárnou jsou v červenci a srpnu ote-
vřeny každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin. V sobotu je v těch-
to měsících knihovna uzavřena. 
Dále upozorňujeme čtenáře oddělení pro děti na změnu provoz-
ní doby. Jejich oddělení je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 
do 12:00 hodin. Výjimkou je středa, kdy je jejich oddělení otevřeno 
od 8:00 do 17:00 hodin.
V pobočce Horní Staré Město se půjčovní doba nemění. Je otevře-
no od pondělí do pátku od 12:00 do 17:30 hodin. V úterý a ve čtvr-
tek i dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin.
Přejeme všem našim čtenářům hezkou dovolenou, dětem zajímavé 
prázdniny a věříme, že knihy od nás budou tím nejlepším společní-
kem, který nezklame za žádného počasí.
 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NA ZÁŘÍ
13. 9. TRÉNINK PAMĚTI PRO NEJSTARŠÍ ČTENÁŘE – 2. ČÁST

Beseda trenérky paměti II. stupně Stanislavy Benešové se 
koná ve studovně od 9:00 hodin. Kurzy jsou zaměřeny 
na praktické využití paměťových technik zábavnou formou. 

19. 9. NAŠE KOŘENY – BLANKA LEDNICKÁ
Přednáška o sestavování rodokmenů se koná ve studov-
ně od 17:00 hodin. Přitahují Vás rodokmeny? Zajímá Vás 
historie Vaší rodiny, ale nevíte, jak začít? Rádi byste pátra-
li po svých předcích, ale neznáte postupy? Nevíte, kam se 
obrátit, co můžete očekávat, jak pátrat? Na přednášce se 
dozvíte, co Vás vlastně na matrikách čeká, kde je možné 
po předcích pátrat, jak se orientovat v archivech a na co se 
máte při pátrání zaměřit.

VĚRA, LELA, AŇA A ESTER GEISLEROVY: 
RODINNÝ KOMPLEX

Sestry Geislerovy jsou krásné a navíc nadané. Nejstarší Lela je 
úspěšnou kreslířkou, prostřední Aňa se kromě hraní pustila do psa-
ní a nejmladší Ester se věnuje herectví a vizuálnímu umění.
Jsou známy pro svou svébytnou povahu a rozmanitou kreativitu, 
která je v každé z nich silně a přitom značně rozdílně zastoupena. 
Málokdo ale ví, že jejich maminka Věra Geislerová, díky níž drží 
celá rodina pohromadě, je akademická malířka, která se kromě 
monumentální malby a fi gurativní abstrakce jako jedna z prvních 
u nás věnovala - a stále věnuje - oblasti art videa. 
A právě v této souvislosti vznikla myšlenka představit všechny ženy 
Geislerovy ve světle prolínání se jejich různorodých výtvarných ak-
tivit - od malby přes komiks až k videoinstalacím a dokonce insta-
lacím zvukovým. 
Kromě tradičního podporovatele Galerie UFFO fi rmy GRUND, a.s., 
jsou tentokrát partnery výstavy i Bohemia sekt a pražský Hotel Sax.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 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

SOUČASNÝ TRUTNOV OČIMA FOTOGRAFŮ
Pořadatel: UFFO a vyhlašovatel soutěže Fotoklub KDÚ Trutnov

Zajímavé snímky zachycující naše město a život v něm vybrala 
porota z fotografi í zaslaných do soutěže, kterou v letošním roce 
vyhlásil Fotoklub KDÚ Trutnov. Méně obvyklé pohledy na architek-
turu, známá i méně známá zákoutí, příroda ve městě a jeho okolí, 
reportážní záběry z akcí i z každodenního života. Uvidíte fotogra-
fi e známých autorů, ale také těch, kteří vystavují možná poprvé 
– protože působivý pohled na své okolí může zachytit každý z nás.
16. 8. - 9. 9. ** UFFO – foyer ** otevřeno: 16. - 31. 8. pondělí - pátek 
9:30 - 17:00 hodin, 1. - 9. 9. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin ** 
bez vstupného
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MILAN KMENT: GRUZIE, ARMÉNIE
Země skvělých lidí, vína a nádherné přírody na fotografi ích z čer-
vence loňského roku. Působivá krása jižního Kavkazu, který ještě 
není zasažen masovou turistikou, města se zvláštní atmosférou trž-
nic, stavby z minulých staletí, současní obyvatelé hor i měst.
do 15. 7. ** kino Vesmír – foyer ** otevřeno vždy v době promítá-
ní fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

VOJTĚCH VLK: TRANSPIRITUALS
Retrospektiva TranSpiRituals představuje průřez dokumentární a por-
trétní tvorbou Vojtěcha Vlka. Nabízí černobílé i barevné fotografi e ma-
pující hledání duchovní stránky existence napříč různými náboženstvími.
Obrazovým esejům o komunitách či jednotlivcích žijících mimo str-
hující tempo současnosti se tvůrce věnuje již dvě dekády. Rozma-
nitost pokusů přesáhnout materiální rozměry světa sleduje tedy 
od počátků své profesní dráhy. Přispívá tím k odhalování společ-
ných kořenů lidství, jakkoli každému člověku přiznává individuální 
míru jinakosti. Vracejícím se motivem jsou mu zejména oči, pojítka 
světa vnitřního a vnějšího.
Podloží Vlkova sdělení budiž rozeznáno v doplňujících se protikla-
dech. U fotografa jistě nepřekvapí prolínání světel a stínů, v da-
ném případě však podvojnost provází i spojnice profánního s tím, 
co je přesahuje, či rezonanci sil jin a jang.
Po polovině 90. let, čili jako student pražské UMPRUM v Ateliéru fo-
tografi e profesora Pavla Štechy, dokumentoval Vlk činnost Domu sv. 
Antonína Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
jinými slovy poskytování ústavní péče a sociálních služeb v Morav-
ských Budějovicích, ve městě odkud pochází. Soubor záběrů z Izrae-
le a Palestiny vznikl při stáži na Bezalel Academy v Jeruzalémě. Poté 
zpracovával dokument o životě bratří kapucínů při pražské Loretě. 
Vojtěch Vlk je rovněž autorem fotografi cké knihy o premonstrát-
ském klášteře v tyrolském Innsbrucku Was ewig bleibt (2006).
Vernisáž se koná v úterý 15. 8. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
16. 8. - 19. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 16. - 31. 8. pondělí - 
pátek 9:30 - 17:00 hodin, 1. - 19. 9. pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

V neděli 3. 9. se Krakonošovo náměstí i pěší zóna v Horské ulici 
zaplní více než 120 stánky, kde bude možné vidět ukázky řemesel, 
zakoupit rukodělné výrobky i různé tradiční občerstvení. Je připra-
ven celodenní program – na pódiu před Starou radnicí se od 9:30 
do 18:00 hodin vystřídají hudební vystoupení různých žánrů:
JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovkou, GENTLEMANI S DALIBOREM 
GONDÍKEM, OLGA LOUNOVÁ s kapelou, MILAN PEROUTKA se sku-
pinou PERUTĚ, XINDL X. U muzea bude tradičně prostor pro děti, 
které pobaví Divadlo DOKOLA třemi pohádkami – od 10:00 hodin 
O STATEČNÉM KOVÁŘOVI, od 13:00 hodin VO HLOUPYM HONZOJ 
a od 16:00 hodin JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL.
neděle 3. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin ** bez 
vstupného

TANEČNÍ KURZY
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Kurzy se budou konat pod lektorským vedením manželů Poznaro-
vých v říjnu a listopadu 2017, a to v Národním domě vždy v pátek: 
Z 18:00 – 20:00 hodin a M 20:30 – 22:30 hodin. Od 14. 8. (prosíme 
dříve ne!) do 14. 9. můžete zasílat své přihlášky na e-mailovou 
adresu: rygrova@uffo.cz. Do přihlášky uveďte: jméno, svou e-mai-
lovou adresu, telefon. A především nezapomeňte napsat, o který 
kurz máte zájem:
* o kurz pro začátečníky (kurz Z) – pro ty, kteří nikdy netancovali, 
nebo absolvovali taneční kurz pro mládež před několika lety, nebo 
mají za sebou kurz pro začátečníky a myslí si, že opakování je mat-
kou moudrosti,
* nebo o kurz pro mírně až středně pokročilé (kurz M) – pro ty, 
kteří absolvovali taneční kurz 1-3krát, nebo před nedávnou dobou 
taneční kurz pro mládež, mají zažité základy společenských tanců.
Podle počtu přijatých přihlášek Vám oznámíme, zda se kurzy usku-
teční. Na základě toho pak budete mít ve druhé polovině září mož-
nost uhradit kurzovné 1.400 Kč za taneční pár.

MILAN PEROUTKA 
se skupinou PERUTĚ

XINDL X 
foto: Dalibor Konopáč
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V NOVÉ SEZONĚ
Letní období – to jsou divadelní prázdniny, ale vše se připravu-
je na to, aby se mohla od září rozběhnout nová divadelní sezona 
2017-18. Především se nyní prodává divadelní předplatné.
Stávající abonenti, kteří se přihlásili i na novou sezonu, mají abo-
nentky rezervované a mohou si je vyzvednout a zakoupit od 19. 
6. do 19. 7. 2017. Ostatní zájemci si mohou abonentky zakoupit 
od 12. 6. do 31. 7. 2017. Prodej abonentek zajišťuje Inforecepce 
UFFO. Informace o abonentní nabídce získáte z tištěného divadel-
ního bulletinu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO. Stejné infor-
mace můžete najít také na www.uffo.cz

ČINOHERNÍ DIVADLO A
Činoherní představení různých témat i žánrů. Je zde zastoupena 
proslulá tragikomedie, „fi lozofi cká“ hra s komickými situacemi, 
divadlo jedné herečky, drama, několik komedií – rozverná rene-
sanční 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

DIVADLO A HUDBA
I tuto abonentní skupinu tvoří osm inscenací – jednou z nich bude 
činoherní kultovní francouzská komedie, další tituly nabídnou hu-
dební revue o lásce, hudební komedii s písničkami z 60. let 20. sto-
letí, hudebně-taneční projekt, variaci na život a dílo českého hu-
debního 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 LHOSTEJN OST
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

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI, 
foto: Marie Krbová

FUK!, foto: Martin Špelda
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DELIKATESY
Delikatesy jsou součástí nabídky předplatného od samotného za-
čátku Uffa. V příští sezoně nabídnou tři úžasná taneční představe-
ní, z toho bude jedno zahraniční a pro nás vlastně svým provede-
ním exotické – budou to hosté z Izraele. Dále to bude pantomima 
– to nejlepší z tvorby Radima Vizváryho, který byl za toto předsta-
vení 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! 

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

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období!

INFORECEPCE UFFO 

Od 1. 7. do 31. 8. bude provozní doba zkrácena: 
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin 

VÝLEP PLAKÁTŮ 

V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. 
Od září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek. 
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše 
uvedené provozní doby. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ

V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
1. 7. - 16. 7. zavřeno
17. 7. - 6. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
7. 8. - 20. 8. zavřeno
21. 8. - 31. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

V Trutnově o víkendu 9. - 10. 9. budou zpřístupněny tyto památky: 
Stará radnice, Haasův palác, Muzeum Podkrkonoší, Kostel Naroze-
ní Panny Marie, Galerie města Trutnova, městský park, podzemní 
chodba, Janská kaple, památník generála Gablenze a pevnost Sta-
chelberg. Tématem DED jsou letos PAMÁTKY A PŘÍRODA. Může-
te tedy využít i naučných stezek, které vedou krásnou přírodou 
v okolí Trutnova. Rovněž je připraven doprovodný program.
V sobotu 9. 9. se můžete například těšit na kapelu NADORAZ, 
která bude mít koncert na Krakonošově náměstí po zahájení DED 
a bude také hrát při akci pro celé rodiny, která se koná pod ná-
zvem ROZLOUČENÍ S LÉTEM od 15:00 hodin u památníku generála 
Gablenze na vrchu Šibeníku.
V neděli 10. 9. se k programu DED připojí i Železniční depo Trutnov, 
které zajistí jízdy historického parního vlaku, zpřístupní své prosto-
ry veřejnosti a nabídne zájemcům prohlídku areálu a technologií 
depa, jízdy na malé posunovací mašince v areálu depa, výstavu lo-
komotiv a vozů ČD, strojů na údržbu tratí, modelová kolejiště …

Z KULTURNÍ NABÍDKY NA DALŠÍ MĚSÍCE

11. 9.  KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI 
 Drama
 Divadlo Ungelt
 Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Ondřej Novák
 Předprodej vstupenek od 14. 8.

21. 9.  FUK! 
 Černá komedie 
 Divadlo pod Palmovkou
 Hrají: Jiří Langmajer, Martin Hruška, Ondřej Volejník,   
 Zdeněk Kupka, Teresa Branna
 Předprodej vstupenek od 14. 8.

1. 10. DRAKIÁDA
  Soutěž v létání draků pro děti i dospělé 

na letišti ve Volanově

3. 10.  NEFŇUKA 
 Hra se zpěvy
 The Tap Tap
 Předprodej vstupenek od 14. 8.

5. 10.  SÓLO
 To nejlepší z pantomimické tvorby Radima Vizváryho
 Předprodej vstupenek od 14. 8.
 
26. 10. SLET BUBENÍKŮ 2017
  Letošní sestavu tvoří Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Kou-

delka, Tomáš Reindl, Ondřej Anděra a Petr Gaglas. 
Kromě bicích, bubnů a perkusí se letos do sestavy dostal 
i neobvyklý bicí nástroj - cimbál. 

 Předprodej vstupenek od 21. 8. 

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.

SÓLO, foto: David Konečný
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ČERVENEC A SRPEN 2017

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

ČERVENEC 2017

1. sobota
17:00 hodin

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
Animovaná komedie. Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. 
Přístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 130 Kč

1. sobota
2. neděle
19:30 hodin

SMRTIHLAV
Historické válečné drama s účastí hollywoodských hvězd se věnuje vel-
kému českému příběhu - atentátu na Heydricha.
Přístupno od 12 let ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

2. neděle
17:00 hodin

JÁ, PADOUCH 3 (3D)
Přístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 150 Kč

3. pondělí
19:30 hodin

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

4. úterý
19:30 hodin

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (3D)
Americké akční sci-fi . Další epická bitva se blíží!
Přístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 150 Kč

5. středa
17:00 hodin

TŘETÍ POLOČAS                                             
Makedonský divácky druhý nejúspěšnější fi lm všech dob natočený dle 
skutečného příběhu hráče makedonského národního fotbalového týmu 
a dcery místního židovského bankéře.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 113 minut ** vstupné 90 Kč

6. čtvrtek
19:30 hodin

PUNK IS NOT DEAD                                                                ART fi lm 
Makedonsko-srbská road movie o lidech, pro něž punk není jen hudba, 
ale celoživotní postoj.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

7. pátek
8. sobota
17:00 hodin 

SPIDER-MAN: HOMECOMING (2D)
Pavoučí superhrdina Peter Parker se vrací domů a objevuje se nový pa-
douch Vulture. Vše, co je pro Petera důležité, se ocitá v ohrožení.
Přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 120 Kč

7. pátek
8. sobota
9. neděle
19:30 hodin

V UTAJENÍ
Britský akční thriller. Agentka CIA je během své mise převelena do Lon-
dýna kvůli hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 120 Kč

9. neděle
17:00 hodin 

SPIDER-MAN: HOMECOMING (3D)
Přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 140 Kč

10. pondělí
11. úterý
17:00 hodin

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 (2D)
Americké sci-fi /fantasy. Pokračování dobrodružství party superhrdinů, 
kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. 
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 136 minut ** vstupné 100 Kč

12. středa
19:30 hodin

ŠPUNTI NA VODĚ
Česká komedie na téma „muži sobě“. 
Přístupno ** 83 minut ** vstupné 100 Kč

13. čtvrtek
19:30 hodin 

TÁTA                                                                                          ART fi lm 
Chorvatský horor. Sestry Lucija a Vera s přítelem Vanjou se rozhodnou 
navštívit otce, který je před lety opustil a žije na samotě. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 70 minut ** vstupné 100 Kč

14. pátek
17:00 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (3D)                                
Americká akční dobrodružná fantasy komedie. 
Přístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 130 Kč

14. pátek 
19:30 hodin

MILOVNÍK PO PŘECHODU
Americká komedie. Maxim se ocitne na ulici poté, co jej odhodí jeho 
přítelkyně. Dokáže Maxim ještě oslnit jinou dámu?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

15. sobota
16. neděle
17:00 hodin

OKLAMANÝ
Americké drama. Zraněný nepřátelský důstojník americké občanské vál-
ky se ocitne v péči žen z dívčí internátní školy.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

15. sobota
19:30 hodin

VÁLKA O PLANETU OPIC (2D)
Americký akční fi lm. Epická bitva opičího klanu v čele s šimpanzem Cae-
sarem proti lidské armádě.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 143 minut ** vstupné 130 Kč

16. neděle
19:30 hodin

VÁLKA O PLANETU OPIC (3D)
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 143 minut ** vstupné 150 Kč

17. - 30. 7. kino Vesmír NEPROMÍTÁ

31. pondělí
19:30 hodin

VÁLKA O PLANETU OPIC (2D)
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 143 minut ** vstupné 130 Kč

SRPEN 2017

1. úterý
2. středa
19:30 hodin

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Francouzská bláznivá komedie. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
19:30 hodin

DUNKERK
Válečné drama vychází z událostí evakuace obklíčených vojáků z pláží 
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 120 Kč

4. pátek
5. sobota
17:00 hodin

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET (2D)
Francouzské sci-fi  plné fantazie a akční podívané nás zavede do vesmíru 
28. století. Příběh je založený na průkopnickém komiksu.
Přístupno ** dabing ** 137 minut ** vstupné 120 Kč

6. neděle
17:00 hodin

JÁ, PADOUCH 3 (2D)
Přístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 120 Kč

6. neděle
19:30 hodin

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET (3D)
Přístupno ** dabing ** 137 minut ** vstupné 140 Kč

7. pondělí
8. úterý
19:30 hodin

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Agentka MI6 je během studené války vyslána do Berlína, aby vyšetřila 
vraždu kolegy. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

9. středa
19:30 hodin

MILOVNÍK PO PŘECHODU
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 100 Kč

10. čtvrtek
11. pátek
19:30 hodin

KŘIŽÁČEK
Poetická fi lmová pouť rytíře Bořka (Karel Roden) a jeho šestiletého syn-
ka, který se vydal na vlastní pěst nalézt Svatou zemi.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

11. pátek
12. sobota
13. neděle
17:00 hodin

MAXINOŽKA
Animovaný dobrodružný fi lm. Příběh náctiletého outsidera Adama 
a jeho tatínka, legendárního Lesního muže.
Přístupno ** dabing ** 91 minut ** vstupné 110 Kč

12. sobota
13. neděle
19:30 hodin

ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Španělské komediální drama v hlavní roli s Penelope Cruz.
Přístupno ** titulky ** 128 minut ** vstupné 110 Kč

14. pondělí
15. úterý
19:30 hodin

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Americký thriller. Pokračování úspěšného hororu o panence Annabelle.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

16. středa
17. čtvrtek
19:30 hodin

BABY DRIVER
Americký akční thriller.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 Kč

18. pátek
17:00 hodin

LETÍME! 
Animované dobrodružství vrabce, který vyrůstá v čapí rodině. 
Přístupno ** dabing ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

18. pátek
19. sobota
20. neděle
19:30 hodin

PO STRNIŠTI BOS
Český fi lm čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák 
za války na venkově. 
Přístupno ** 110 minut ** vstupné 130 Kč

19. sobota
17:00 hodin

EMOJI VE FILMU (3D)
Americký animovaný fi lm vás vůbec poprvé zavede do tajného světa 
uvnitř vašeho mobilu.
Přístupno ** dabing ** vstupné 150 Kč

20. neděle
17:00 hodin

EMOJI VE FILMU (2D)
Přístupno ** dabing ** vstupné 130 Kč

21. pondělí
22. úterý
19:30 hodin

ZABIJÁK A BODYGUARD
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 120 Kč

23. středa
24. čtvrtek
19:30 hodin

TEMNÁ VĚŽ
Americký akční fi lm. Dobro a zlo se ocitají v souboji, který rozhodne 
o osudu všech světů. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 130 Kč

25. pátek
26. sobota
27. neděle
17:00 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit plánované výstavbě po-
chybného zábavního parku.
Přístupno ** dabing ** vstupné 110 Kč

25. pátek
26. sobota
19:30 hodin

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Americké akční drama. Barry je znuděný dopravní pilot, kterému po-
třebnou životní energii dodá spolupráce s CIA. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 120 Kč

27. neděle
19:30 hodin

PĚKNĚ BLBĚ
Americká komedie. Skutečná láska dokáže překonat všechny překážky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 80 Kč

28. pondělí
19:30 hodin

TEMNÁ VĚŽ
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 130 Kč

29. úterý
19:00 hodin

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET (2D)
Přístupno ** dabing ** 137 minut ** vstupné 120 Kč

30. středa
19:00 hodin

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET (3D)
Přístupno ** dabing ** 137 minut ** vstupné 130 Kč

31. čtvrtek
17:00 hodin
19:30 hodin

CESTA ČASU
Přírodopisný velkofi lm o počátcích i zániku známého vesmíru, vývoji 
sluneční soustavy a života na planetě Zemi.
Přístupno ** titulky ** 90 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   (www.trutnovinky.cz)

* na rozhlasových vlnách  
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