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8. 2. - 25. 4. JAZZINEC 2018
Mezinárodní hudební festival
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz

čtvrtek 1. 3. OBJEVOVAT ZAPOMENUTÉ - PŘIPOMÍNAT MIZEJÍCÍ
Přednáška Václava Jiráska
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 1. 3. VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO
Koncert 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

sobota 3. 3. PÍSKOMIL SE VRACÍ
Baby punk pro děti
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 hodin

neděle 4. 3. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Rozmanitostí
Představení pro děti od 5 let  
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin

středa 7. 3. FLOW
Delikatesy: taneční představení VerTeDance
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 8. 3. DROBNÉ PAMÁTKY NA TRUTNOVSKU, 
KRÁLOVÉDVORSKU A ŚWIDNICKU
Přednáška Ing. Güntera Fiedlera a Vlastimila Grofa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 8. 3. ODCHÁZENÍ
Divadelní představení hry Václava Havla - mimo 
předplatné: Spolek divadelních ochotníků Alois 
Jirásek Úpice
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

pondělí 12. 3. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Vladimír Wolf: 
Husité v severovýchodních Čechách II.
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 12. 3. ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE - POBŘEŽÍ 
KOSTER, DIAMANTY A ČERVENÍ ČERNOŠI
Cestopisný večer Kateřiny a Miloše Motani
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

úterý 13. 3. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

čtvrtek 15. 3. TALKSHOW IVANKY DEVÁTÉ
Beseda s autogramiádou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 18. 3. VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro rodiny
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 hodin

pondělí 19. 3. KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 19. 3. CHLAP NA ZABITÍ
Divadlo a hudba: Pantheon Production, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO 

úterý 20. 3. TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
Představení divadla Loutky bez hranic 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin

úterý 20. 3. VELIKONOCE S CHOREOU BOHEMICOU
A BÁROU MUNZAROVOU
Hudba a poezie
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:30 hodin

čtvrtek 22. 3. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 22. 3. SOKOLOVO 1943
Přednáška Vladimíra Víta
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 23. 3. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Představení Divadla ALFA, Plzeň pro 3. - 6. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

pátek 23. 3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT KATEŘINY JÁNOVÉ
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin

pátek 23. 3. NOC S ANDERSENEM
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov

pátek 23. 3. NOC S ANDERSENEM
Akce pro děti od 7 do 11 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM

neděle 25. 3. O SNĚHURCE
Rodinné UFFOkousky: 
Divadlo Pruhované panenky 
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 26. 3. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Švýcarsko
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
UFFO ** 14:30 hodin

pondělí 26. 3. ŠVÝCARSKO
Cestopisný večer Martina Loewa
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 29. 3. ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI Z ŘAD ČESKÉ 
MENŠINY V TRUTNOVĚ
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V BŘEZNU 2018
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 VÝSTAVY

do 3. 3. BŘETISLAV MALÝ: SNAHY O LETY NA LYŽÍCH 
URPUTNÉ MALBY ZRCADLÍ OBRAZ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 13. 3. JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK 
A MICHAL MACKŮ: INTERAKCE
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 18. 3. HORNICTVÍ MÉNĚ ZNÁMÉ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 23. 3. JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

do 25. 3. MILOŠ VOJÍŘ: FOTOGRAFIE
Výstava fotografi í zaměřená na akty 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 14. 4. JIŘÍ SVOBODA: URBEX JINAK
Výstava fotografi í zajímavých lokalit východních 
Čech
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička (Jiráskovo náměstí 325) ** 
otevřeno každý vyučovací den 8:00 - 16:00 hodin

do 31. 8. 1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA 
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-
RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

15. 3. - 14. 4. ANALOG VERSUS DIGITAL
Vernisáž 14. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

21. 3. - 30. 4. ŠÁRKA TRČKOVÁ: GRAFIKA
Vernisáž 20. 3. od 18:00 hodin 
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

24. 3. - 20. 4. JAZZ WORLD PHOTO 2018
Vernisáž 23. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa 
pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

 KURZY

RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské 
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

sobota 3. 3. VITRÁŽE TIFFANY
Výroba skleněné dekorace, řezání skla, broušení 
diamantovou bruskou, letování a závěrečná 
úprava výrobků.
9:00 hodin ** cena 950 Kč

sobota 3. 3. CÍNOVANÝ ŠPERK
Technika výroby cínovaného šperku, pájení 
a práce s drátem.
14:00 hodin ** cena 500 Kč

čtvrtek 22. 3. ZVÍŘÁTKA ZE SENA 
Výroba dekorací ze sena, vhodné pro děti 
i dospělé.
16:30 hodin ** cena 280 Kč, dítě v doprovodu 
dospělého 70 Kč

pátek 23. 3. KERAMICKÉ ODPOLEDNE S JARNÍ 
A VELIKONOČNÍ TEMATIKOU
Pro začátečníky i pokročilé, vhodné pro dospělé 
i děti.
16:30 hodin ** cena 270 Kč, dítě v doprovodu 
dospělého 70 Kč

sobota 24. 3. VELIKONOCE V MUZEU 
Tradiční velikonoční workshopy, výroba 
velikonočních dekorací tradičních i netradičních.
13:00 hodin ** cena 70 Kč, dítě v doprovodu 
dospělého 50 Kč

24. - 25. 3. KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Dvoudenní akreditovaný kurz se zkušenou 
lektorkou, která naučí zvládnout kresbu pomocí 
speciálních technik. Druhý den účastník nakreslí 
portrét podle fotografi e.
sobota 9:30 - 16:00 hodin, neděle 9:00 - 15:00 
hodin ** cena 1 950 Kč za oba dny

 PŘIPRAVUJE SE

sobota 14. 4. MONSTER OF METAL AND HARDCORE XIV
Hrají: Jig Ai, Tortharry, Sunset Trail, .Comin 
(Polsko), Murder Inc, Elysium, Bestial Theraphy
Pořadatel: Libor Mazura a Tomáš Trochimovič 
Restaurace Voletiny ** 17:00 hodin ** vstupné 
180 Kč ** doprava na akci zajištěna ** fi nanční 
sbírka pro malého Tomáška Voborníka

středa 2. 5. ODDACÍ LIST
Činoherní divadlo B: 
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
Předprodej vstupenek bude spuštěn 19. 3.

neděle 20. 5. PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Činoherní divadlo A: 
Divadlo Palace Praha (Mithea s.r.o.)
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
Divadelní představení se mělo původně konat 
27. 3., nově bude předprodej vstupenek spuštěn 
19. 3.

pátek 16. 11. BENJAMING´S CLAN
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
Koncert, který se měl původně konat 17. 3., 
je z technických důvodů zrušený. Zakoupené 
vstupenky vracejte nejpozději do 17. 3. pouze 
v Inforecepci UFFO. O začátku nového před- 
prodeje vstupenek budeme včas informovat.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

Další informace na www.zustrutnov.cz

ABSOLVENTSKÝ KONCERT KATEŘINY JÁNOVÉ
pátek 23. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin

Violistka a klavíristka Kateřina Jánová vás provede svým 12letým 
studiem na zdejší ZUŠ. Její dosavadní hudební život čítá mno-
hé úspěchy (vystoupení s Českou fi lharmonií, vynikající umístě-
ní v soutěžích smyčcových nástrojů, úspěšně vykonané zkoušky 
na Konzervatoři Pardubice). Zazní skladby klasické i populární.

Srdečně vás zvu na tento koncert a další akce ZUŠ Trutnov. 
Mgr. Blanka Matysková, ZUŠ Trutnov



3

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s.
Spolupořadatel: UFFO za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Festival se koná pod záštitou starosty města Trutnova 
Mgr. Ivana Adamce

čtvrtek 8. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

JURAJ BARTOŠ & SWING SEXTET, VÍT BENEŠ
Swing je nesmrtelný. Je to univerzální jazzový jazyk. Juraj 
Bartoš patří k trumpetistům, kterého nám Evropa závidí. A jeho 
hra na křídlovku je wheelerovsky nepřekonatelná. Náchodská ban-
da nadšenců zase pojede jako dobře namazaná mašina. A z Víta 
Beneše je kytarista par excellence. Je třeba něco dalšího dodávat?

THE ABS
Vít Beneš - kytara, Michal Šelep - kontrabas, Adam Sikora - bicí
Nová formace na české jazzové scéně se zrodila na půdě jazzové 
katedry brněnské JAMU. Basista studoval v USA u mistra mistrů - 
Victora Wootena. Bubeník v Polsku u Lukasze Zity. Kytarista absol-
voval jazzincovou školu života. 

V pátek 9. 3. proběhnou muzikantské workshopy s Jurajem Bartošem 
a hudebníky z The ABS.  

středa 14. 3. ** 19:00 hodin ** Národní dům

DONNY McCASLIN GROUP
Saxofonista a skladatel čeří jazzové vody již dvě dekády a pat-
ří ke stěžejním sólistům nejlepšího současného bigbandu, Maria 
Schneider Orchestra. Ovšem v roce 2016 se jeho jméno začalo sklo-
ňovat ve všech pádech. Byl to on a jeho kapela, kdo učinili z po-
sledního alba Davida Bowieho Blackstar nadžánrový klenot. Nyní 
zavítá na Jazzinec, a to s aktuální deskou Beyond Now, která je 
poklonou Davidu Bowiemu. Za vlastní tvorbu byl třikrát nomino-
ván na Grammy, zatímco Bowieho Blackstar získalo ceny Grammy 
v celkem pěti kategoriích.
„Bowieho velkorysost, kreativní duch a nebojácnost se mnou zů-
stanou po zbytek mých dnů. Album Beyond Now jsme se spoluhrá-
či věnovali jemu i všem, kteří ho měli rádi,“ uvedl McCaslin ke své 
poslední nahrávce, potvrzující jeho zcela mimořádné hráčské umě-
ní a nezastupitelnou pozici v současném moderním jazzu.

NARAJAMA 
Zcela originální moravský band, který si s žánrovými škatulkami 
hlavu nedělá. Poctiví hledači zajímavých hudebních tvarů vydali 
po odmlce novou desku Concurrere a na Jazzinci nás čeká teprve 
její druhé veřejné uvedení.

sobota 24. 3. ** 19:00 hodin ** UFFO  

FESTIVALOVÉ FINÁLE:
VOLOSI
Nakažlivý a strhující - takový je asi nejlepší polský hudební export 
posledních let. Crossoverové smyčcové kvinteto z Katovic, senzace 
na scéně world-music posledních let! Jejich energická hudba, in-
spirovaná lidovou hudbou slezských a moravských Beskyd i dalších 
koutů Karpat, si získala publikum a kritiku po celé Evropě. Spoustu 
nápadů ale získává díky jazzové improvizaci, klasické hudbě i roc-
kovým postupům. 

HARRY SOKAL QUARTET
Nejlepší rakouský saxofonista, který hrál v legendární Vienna Art 
Orchestra a byl dvacet let členem kvinteta amerického trumpetis-
ty Arta Farmera. V jeho portfoliu fi gurují pak další hvězdná jmé-
na jako Art Blakey, Dave Holland, Terje Rypdal, Friedrich Gulda, 
Joe Zawinul. A rád si zahraje také s československými muzikanty. 
Nechme se překvapit…

RADO TARIŠKA & RADIO BAND
Slovenský AllStars band vedený rtuťovitým saxofonovým muške-
týrem Radovanem Tariškou se soustřeďuje na velkokapelový zvuk 
a šlapající adaptace známých písní. Žánrově je rozkročen mezi 
jazzem a funkem. A ozdobou kapely je zcela mimořádný 7letý ba-
sista Aron Hodek, který získal pozvání na NAMM do Los Angeles 
a zde zaujal Bootse Collinse nebo Victora Wootena.

LARS DANIELSSON GROUP
Jeden z nejvytíženějších kontrabasistů v Evropě, Švéd Lars Daniel-
sson se představí s třetím pokračováním autorského projektu Li-
beretto. Zde mu sekundují neméně zdatní instrumentalisté: fran-
couzský pianista Grégory Privat, britský kytarista John Parricelli 
a švédský bubeník Magnus Oström, někdejší člen slovutného E.S.T. 
Nechte se unést zvukomalebným i vzrušujícím komorním jazzem 
refl ektujícím krásná, ale neklidná místa na našem kontinentě. Mi-
mořádná událost!

NOVÁ JAZZOVÁ GENERACE:
JAZZINEC TRIO
Školáci hrají jazz. Trio kolem 7letého trumpetisty Petříka Stránské-
ho získalo 1. místo na soutěži kapel v Jelení Hoře a Hradci Králové.

LITTLE COMPANY
Energická kapela studentů z královéhradecké Střeziny.

čtvrtek 29. 3. ** 19:00 hodin ** Restaurace a music bar Pod Hradem

JIŘÍ MORAVČÍK
Tranzovní tance pro neklidnou dobu. Starobylé léčebné rituály 
s rockovou intenzitou. Africká tradice versus elektronika. A nalé-
havé písně o tom, že pokud zavřete oči a vrátíte se do minulosti, 
spatříte spojení s tím, co se děje dnes. Poslechovka a zajímavé tipy 
hudebního publicisty a dramaturga Colours of Ostrava.

PROGRAM NA DUBEN:
čtvrtek 5. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

LUKÁŠ ORAVEC Q. & ARON GOLDBERG
pátek 13. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

PARK JIHA & SHALOSH
středa 25. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

JIŘÍ SLAVÍK & DOUG HAMMOND
AMC TRIO & PETER LIPA
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

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

ANALOG VERSUS DIGITAL
TRADIČNÍ A DIGITÁLNÍ SOCHAŘSTVÍ VE 21. STOLETÍ
Výstava Analog versus Digital je dalším výstavním projektem vě-
nujícím se fenoménu digitálního sochařství, který můžete v Ga-
lerii města Trutnova zhlédnout, tentokrát však půjde o expozici 
zaměřující se na porovnání rozdílných tvůrčích a technologických 
východisek v rámci umělecké prostorové tvorby. Představí práce 
z Katedry sochařství z Fakulty umění Ostravské univerzity, kterou 
vede doc. Jaroslav Koléšek, ArtD., který na Ostravské univerzitě 
vyučuje sochařství tradiční, konfrontovány budou s díly studen-
tů prof. akad. soch. Michala Gabriela z Fakulty výtvarných umění 
v Brně, konkrétně s tvorbou vytvářenou pomocí nejaktuálnějších 
3D technologií. Výstava tak bude názornou ukázkou směrů, který-
mi se současná socha ubírá, příležitostí ke konfrontaci tradičních 
přístupů a využívání technologických inovací a především svěží 
přehlídkou mladé sochařské práce v podání studentů obou těchto 
významných center vysokého uměleckého školství. Vernisáž pro-
běhne ve středu 14. 3. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 14. 4.

JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.

Výstava o jedné z nejdůležitějších kulturních aktivit, která měla 
své členy a příznivce i na Trutnovsku. V sedmdesátých a osmde-
sátých letech minulého století fungovalo v Československu něko-
lik významných svobodomyslných nezávislých proudů (Charta 77, 
underground aj.). Důležité místo v širokém spektru kultury zau-
jímala Jazzová sekce. Její festivaly Pražské jazzové dny zásadním 
způsobem ovlivnily hudební dění v tehdejší ČSSR. Sekce vydávala 
časopis Bulletin Jazz, edice Jazzpetit, Situace a řadu dalších pub-
likací. 
A právě Jazzové sekci - její historii ohraničené 30. 10. 1971, kdy 
proběhla ustavující konference, a 1. 1. 1988, kdy byl propuštěn po-
slední z vězněných členů jejího výboru - je věnována tato putovní 
výstava. Obsahuje 21 panelů dokumentujících činnost Jazzové sek-
ce v období let 1971 - 1988. Uskutečněné i neuskutečněné festiva-
ly, Pražské jazzové dny, také časopis Bulletin Jazz, edice Jazzpetit, 
Situace a řada dalších publikací, kulturní a společenský život kolem 
této komunity i dokumentace přípravy a průběhu soudních proce-
sů s vedením Sekce, jejich ohlasy doma i v zahraničí, až po násled-
nou soudní rehabilitaci v roce 1991. Výstava ve výstavním prostoru 
Městského úřadu Trutnov potrvá do 23. 3.

JAZZ WORLD PHOTO 2018
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.

Již pátý ročník celosvětové soutěže Jazz World Photo, která vyzý-
vá profesionální i amatérské fotografy zabývající se ve své tvorbě 
světem jazzu, blues a world music či přidružených žánrů. Odborná 
porota letos vybírala z rekordních tři sta třinácti přihlášených sním-
ků. Do užšího výběru jich bylo zvoleno třicet, a právě ty můžete 
spatřit na výstavě v prostorách Městského úřadu Trutnov. Vyhlá-
šení vítězů se odehraje v rámci festivalového fi nále Jazzince. Ver-
nisáž proběhne netradičně v pátek 23. 3. od 17:00 hodin. Výstava 
potrvá do 20. 4.

Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 13. 3. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Program 
probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných 
dětí. Těšíme se na vás. 

TALKSHOW IVANKY DEVÁTÉ
čtvrtek 15. 3. ** 17:00 hodin ** Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Beseda s neuvěřitelně šarmantní a vtipnou dámou, herečkou 
a spisovatelkou Ivankou Devátou. Ve svém programu zavzpomíná 
na své lásky, historky, postřehy, vzpomínky a příběhy z hereckého, 
spisovatelského i osobního života. Představí i své knihy okořeněné 
jedinečným stylem humoru. Součástí besedy bude i prodej a auto-
gramiáda jejích titulů.

KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
pondělí 19. 3. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM

Zveme všechny maminky i tatínky, aby se svými dětmi zavítali 
do naší pobočky v Horním Starém Městě. Budou tu na ně čekat 
pěkné obrázkové knížky.

DRÁČEK
čtvrtek 22. 3. ** 16:00 hodin ** oddělení pro děti

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

NOC S ANDERSENEM
Již po patnácté proběhne v oddělení pro děti MK Trutnov celostát-
ní akce Noc s Andersenem. Letos si připomeneme 90. výročí vzniku 
krásné knížky Povídání o pejskovi a kočičce z pera Josefa Čapka. 
Na naše nejpilnější čtenáře čeká pohádkové dobrodružství s pej-
skem a kočičkou. Vydejte se společně s námi hospodařit do jejich 
domečku v pátek 23. 3. od 19:30 hodin. S malými nocležníky se 
rozloučíme v sobotu 24. 3. v 8:00 hodin. 
Akce je určena našim čtenářům od 6 do 12 let. Přihlášky budou 
k vyzvednutí v oddělení pro děti v týdnu od 5. do 9. 3.

NOC S ANDERSENEM V POBOČCE HSM
V pátek 23. 3. se koná již 18. ročník Noci s Andersenem. Ten letoš-
ní bude ve znamení krásné knížky - Povídání o pejskovi a kočičce. 
Tato kniha vznikla již v roce 1928, od jejího prvního vydání tedy le-
tos uplyne 90 let. V této souvislosti navrhujeme dětem přijít v kos-
týmu kočičky či pejska. Na děti čeká opět lákavý večerní a noční 
program se čtením a soutěžemi. 
Zájemci o nocování ve věku od 7 do 11 let si mohou závaznou při-
hlášku s dalšími informacemi vyzvednout v naší knihovně v týdnu 
od 5. do 9. 3. Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat nejpozději 
do 20. 3. Věříme, že pohádková noc plná čtení a nočního dob-
rodružství bude pro malé spáče nezapomenutelná. Těšíme se 
na malé nocležníky.

O jarních prázdninách 12. - 16. 3. nabízíme všem předškolákům 
z mateřských škol dopolední půlhodinku s hádankami a pohádko-
vými či písmenkovými kvízy. Termín je třeba si zarezervovat v od-
dělení pro děti na tel. č. 499 815 544. Těšíme se na vás.
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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

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA, 
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA

Nové dlouhodobé expozice, přibližující neotřelým způsobem pou-
tavá regionální témata, byly slavnostně otevřeny v prosinci 2017. 
Připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou 
architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá výstava o prusko-rakouské válce připomíná nejen 
bitvu u Trutnova 27. 6. 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 prodloužena do 31. 8.

HORNICTVÍ MÉNĚ ZNÁMÉ
Výstava představuje vybraná důlní díla severovýchodních Čech 
na dokumentaci vypracované trutnovským montánním badatelem 
a publicistou Václavem Jiráskem. Technické pastely s geologický-
mi profi ly, mapami a chronologií zaniklých dolů z oblasti Krkonoš 
a Podkrkonoší připomínají odvětví lidské činnosti dnes již pozvol-
na upadající v zapomnění. Vystaveny jsou i trojrozměrné předměty 
ze sbírky muzea jakožto němí svědkové práce horníků v Jestřebích 
horách, na Žacléřsku a Radvanicku, tedy důlní lampy, přilby, dobý-
vací nástroje, hornické sváteční i pracovní oděvy. 
Výstava potrvá do 18. 3. 

MILOŠ VOJÍŘ: FOTOGRAFIE
Známý fotograf Miloš Vojíř, který dlouhá léta žil a tvořil v Trut-
nově, oslavil v lednu letošního roku významné životní jubileum. 
Při této příležitosti připravilo muzeum výstavu z jeho fotografi cké 
tvorby zaměřenou na akty. 
Výstava potrvá do 25. 3.

OBJEVOVAT ZAPOMENUTÉ - PŘIPOMÍNAT MIZEJÍCÍ
Přednáška Václava Jiráska navazuje na probíhající výstavu Hor-
nictví méně známé. Autor řady publikací s hornickou tematikou 
a také technických pastelů s geologickými profi ly a mapami připo-
mene méně známou činnost důlních záchranářů Východočeských 
uhelných dolů a motivační podněty k privátnímu bádání v oblasti 
Jestřebích hor na Trutnovsku. Po promítnutí vybraných ukázek ob-
razové dokumentace odpoví na případné dotazy zájemců o dějiny 
zaniklého hornictví. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

DROBNÉ PAMÁTKY NA TRUTNOVSKU, 
KRÁLOVÉDVORSKU A ŚWIDNICKU

V okolí Trutnova se nachází velké množství drobných památek 
v podobě božích muk, křížů, plastik světců apod. Řada z nich je 
díky svému umístění veřejnosti takřka neznámá. Ještě méně zná-
mé jsou pak příběhy těchto památek. 

Přednášející Ing. Günter Fiedler a Vlastimil Grof některé z těchto 
památek představí, a to včetně publikace, kterou na toto zajímavé 
téma zpracovali. Část přednášky bude věnována též drobným pa-
mátkám na Královédvorsku a v partnerské Świdnici. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma. 

SOKOLOVO 1943
Od bitvy o ukrajinskou obec Sokolovo, v níž se poprvé na východní 
frontě střetli Čechoslováci s německým Wehrmachtem, uplynulo 
letos 75 let. Jak a s jakými problémy čs. jednotka vznikala a připra-
vovala se k boji, jak probíhala bitva?
Bylo to tak, jak jsme byli po léta zvyklí slýchat a vídat ve fi lmech, 
nebo to bylo plýtvání životy nezkušených čs. vojáků, jak také mů-
žeme v posledních letech slýchat a číst? Jaké byly osudy zajatých 
Čechoslováků a dezertérů? Jak probíhaly letošní vzpomínkové 
akce přímo v Sokolově? Na tyto otázky odpoví ve své přednášce 
Vladimír Vít. Součástí akce budou i ukázky výzbroje, uniforem 
a vyznamenání, které čs. vojáci za boj u Sokolova obdrželi. Před-
náška se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI 
Z ŘAD ČESKÉ MENŠINY V TRUTNOVĚ

PhDr. Ondřej Vašata v přednášce připomene zapomenuté osob-
nosti z řad české menšiny v Trutnově. Pozornost bude věnovat 
zajímavým životním osudům továrníka Františka Jebavého (1849 
- 1904) a jeho manželky Anny (1850 - 1914), podnikatele Václava 
Frynty (1876 - 1959), spolkového funkcionáře a spisovatele Edvar-
da Majera (1884 - 1959) či redaktorů českých novin Františka Halíře 
(1858 - 1906) a Josefa Calaby (1875 - 1962). 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 29. 3. od 17:00 hodin. Vstup 
zdarma.

JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK

A MICHAL MACKŮ: INTERAKCE
Jarosław Sebastian Pastuszak je malíř, teolog, fi losof, pedagog 
a kurátor galerie současného umění Galeriezet. Jeho tvorba je za-
ložena na studiu malby, umění, historie, fi losofi e a teologie, teorie 
barev, perspektivy a ikonografi e. Svoje obrazy maluje soustředě-
ně a systematicky. S rozmyslem volí formát, kombinuje techniku 
malby, pracuje s barevným kontrastem i kladem linií ve snaze po-
stihnout a vyjádřit proudění energie. V Pastuszakově pojetí světlo 
symbolizuje a zosobňuje ducha, božskou oživující podstatu.
Významný český fotograf Michal Macků vždy stavěl své technicky 
náročné, precizní a osudově temné fotografi cké obrazy na moti-
vech nahého mužského těla. Těla potrhaná, poškrábaná, doneko-
nečna zmnožená, průsvitná neslouží jako prvoplánové erotické 
objekty, jejichž prostřednictvím už mnoho let vydává znepokojující 
svědectví o lidské smrtelnosti, pomíjivosti, zaměnitelnosti. 
Spojení těchto dvou autorů není náhodné, jsou to přátelé a průse-
číky bychom našli v tvorbě i v myšlení.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 13. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
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ŠÁRKA TRČKOVÁ: GRAFIKA
Jedná se o rozsáhlý projekt, který bude mít po premiéře v Uffu 
pokračování v galerii Villa Pelle, se kterou na přípravách spolupra-
cujeme. K výstavě vznikne kniha, kterou bude koncipovat Vladimír 
Kokolia. Retrospektivní výstava Šárky Trčkové bude připomínkou 
této mimořádné osobnosti. Legenda Šárka Trčková je pilotním 
projektem cyklu legendy ateliéru Vladimíra Kokolii, na kterém 
budeme v budoucích letech spolupracovat s ateliérem Vladimíra 
Kokolii a galerií Havelka.
Vernisáž se koná v úterý 20. 3. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
21. 3. - 30. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO
Vladivojna La Chia je česká skladatelka, zpěvačka, textařka a vý-
tvarnice. Její cesta k hudbě byla velmi dobrodružná. S hudbou za-
čala poměrně brzy, když v 9 letech založila se svým kamarádem 
kapelu, ve které zpívala a psala texty. Ve 14 letech už začala zpívat 
jako sólová zpěvačka v ostravských punkových kapelách. Známou 
se stala jako členka ostravské kapely Banana. Na koncertech má 
mnoho podob, a to občas žánrově značně proměnlivých. Od křeh-
ké sólové písničkářky až po dominantní alfa diktátorku v čele slou-
žící kapely. Poměrně úspěšně se etablovala i jako autorka fi lmové, 
televizní a divadelní hudby. V roce 2011 Vladivojnu oslovil režisér 
Jan Hřebejk, k jehož fi lmu Nevinnost složila hudbu, za kterou byla 
nominovaná na Českého lva a Ceny české fi lmové kritiky. Dne 15. 
11. 2017 pokřtila nové album 8 hlav šílenství ke stejnojmennému 
fi lmu. Křest alba tak byl i svým způsobem premiérou nové koncert-
ní prezentace její inovované doprovodné sestavy muzikantů ozna-
čované jako 4Trio, se kterou Vladivojna přijede i za trutnovským 
publikem do Uffa. Hrají dynamickou nadžánrovou hudbu, ve které 
se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy až brutální 
divokostí. To vše za výhradního doprovodu akustických nástrojů. 
čtvrtek 1. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 170 Kč ** předprodej 
vstupenek od 11. 12.

PÍSKOMIL SE VRACÍ
Baby punk pro děti. Na poli rodinné zábavy není kapela nováč-
kem. Autoři písniček se od roku 2007 podíleli na repertoáru i ži-
vých koncertech projektu Kašpárek v rohlíku. V roce 2012 založili 
kapelu Pískomil se vrací a nahráli první album nazvané „A kdy už 
tam budem?“. Od té doby Pískomil brázdí pódia od Aše k Bohumí-
nu a nevynechá ani Trutnov.
Koncert na stání.
sobota 3. 3. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** předprodej 
vstupenek od 20. 11.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro rodiny. V Uffu uvidíte krátký program, který 
připravily Lenka Jiranová, Drahomíra Tvrdíková, Jana Michaličko-
vá. Hudba - folklorní soubor ZHOR při ZUŠ Trutnov. Tanec - žáci I. 
stupně tanečního oboru ZUŠ Trutnov a členové FS ZHOR při ZUŠ 
Trutnov. Po skončení pořadu se průvod všech účastníků vydá k řece 
směrem ke kinu Vesmír, kde ukončíme zimu a přivoláme jaro vho-
zením Smrtky a Smrťáka do Úpy.
neděle 18. 3. ** UFFO ** 15:00 hodin ** bez vstupného

FLOW
Delikatesy: VerTeDance

Taneční představení za živého hudebního doprovodu Beaty Hla-
venkové. Hodinový kurz základních technik štěstí pro čtyři ta-
nečníky a jednu skladatelku. Minulost je jen příběh v naší hlavě. 
Budoucnost tvoří iluze. Jen přítomnost nezná čas. Ani formu. Ani 
potřeby.
Režie: Jiří Havelka. Tanečníci: Veronika Knytlová, Martina Hajdyla 
Lacová, Helena Arenbergerová, Jaro Ondruš.
středa 7. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku Delikatesy, ostatní - vstupné 380, 355, 330 Kč ** předprodej 
vstupenek od 29. 1.

ODCHÁZENÍ
Představení mimo předplatné:

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek Úpice

Odcházení je poslední hrou Václava Havla. Je to jeho jediná hra 
napsaná po sametové revoluci. Havel v této hře, ostatně jako 
ve všech svých hrách, konstruuje „umělý a smutně zábavný diva-
delní svět“. Havel je u nás připomínán jako představitel tzv. ab-
surdního divadla, ale jeho „absurdity“ jsou založeny na reálných 
životních principech. Odcházení je o zlomové situaci, kdy se mění 
zažité jistoty a před námi je neznámo, svět se hroutí - klasické 
drama konce nadějí, lásky, představ, hodnot, epochy, společen-
ství, člověka… Podobný stav víceméně postihl každého z nás, byť 
možná v jiných souvislostech. Havlova tragikomedie je proto iro-
nickou groteskou plnou (nepříliš vznešených) metafor. Odkazuje 
i na osobní zkušenost autora, s níž byla mnohokrát srovnávána. 
Kariéra končí, co přijde po ní? 
Režie: Alexandr Gregar j.h. Hrají: Zdeněk Vylíčil, Irena Vylíčilová, 
Jana Kadaníková, Pavlína Suková, Helena Melicharová, Jana Krej-
carová, Vladimíra Machová/Lenka Šrejberová, Pavel Mlynář, Pavel 
Černý, Petr Kotlovský, Zdeněk Dietrich, Pavel Mach, Pavel Švorčík, 
Čeněk Mach, Marek Zvelebil, Petr Králík, Milan Menšík.
čtvrtek 8. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** předprodej 
vstupenek od 5. 2.

RODINNÉ UFFOKOUSKY
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Rozmanitostí
Představení pro děti od 5 let. Pipi je malá holka, která žije sama 
ve vile Vilekule. Vedle ní bydlí dvě hodné děti Anika a Tomy. Spo-
lečně zažívají různá dobrodružství.
Inscenace vychází ze známé knihy, která patří ke klenotům světové 
literatury a kterou napsala oblíbená švédská autorka Astrid Lind-
grenová.
Režie: Jiří Ondra. Hrají: Tereza Karásková, Jitka Raková, Petr Čulík, 
Anne-Francoise Joseph, Tomáš Alferi.
neděle 4. 3. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 100 Kč, se slevovou 
kartou 80 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 2. 

O SNĚHURCE
Divadlo Pruhované panenky 
Představení pro děti od 3 let. Jemně strašidelná klasická pohád-
ka vsazená do poezie starých časů. Staré kufry, stojany na noty, 
trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky v životní velikosti. 
V představení se hraje na různé nástroje obvyklé (akordeon, kyta-
ra, fl étna, buben, zvonky) i neobvyklé (tibetské mísy, dešťová hůl, 
chřestidla).
Hrají: Lenka Chaloupka Hušková, Mona Šiška.
neděle 25. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se 
slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 2.
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VELIKONOCE S CHOREOU BOHEMICOU
A BÁROU MUNZAROVOU

Velikonoce, stejně jako Vánoce, provázelo a stále provází nepře-
berné množství pohanských i křesťanských zvyků, které se někdy 
zcela prolnuly. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských 
bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v pře-
neseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Pro křesťany jsou 
Velikonoce především spojovány se vzkříšením Ježíše Krista.
Chorea Bohemica ve svém velikonočním zpívání a povídání poslu-
chače uvede do obojího vnímání Velikonoc. Hořické pašije Jaro-
slava Krčka připomenou křesťanské tradice tohoto období a jarní 
písně zase tradice pohanské. Vše doplněno texty v podání Báry 
Munzarové.
úterý 20. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:30 hodin ** vstupné 
150 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 2.

ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE - POBŘEŽÍ KOSTER, 
DIAMANTY A ČERVENÍ ČERNOŠI

Kateřina a Miloš Motani uvádějí ke svému novému pořadu: 
„Na naší další cestě se vydáme opět do milované Afriky. Po patnácti 
letech se vracíme do úchvatné a záhadné Namibie, kde začalo naše 
vůbec první africké dobrodružství. Vyjedeme do namibské pouš-
tě, nejstarší pouště na světě. Spatříme duhově průhledné gekony, 
hbité ještěrky, vzácné chameleony, pouštní zmiji, bílého tančícího 
pavouka i černé brouky, kteří pijí mlhu. Podrobně se podíváme 
na pichlavé rostliny nara a pouštní rostlinu Welwitschii podivnou, 
která se dožívá až dvou tisíc let. Mlhavé namibské pobřeží rozve-
selí obrovská hejna růžových plameňáků, na kousek ryby budou 
čekat bílí pelikáni. Velmi veselé chvíle si užijeme mezi zvědavými 
lachtany. Na souši i na kajaku budeme pozorovat malá roztomilá 
mláďata s očima jak velké černé knofl íky. Poté se vydáme zkou-
mat obávané a pusté Pobřeží koster, kde ztroskotalo na šest set 
lodí. I my se nejednou ocitneme ve svízelné situaci a pochopíme 
útrapy trosečníků. Potom zamíříme daleko na jih. Cestou budeme 
obdivovat ohromné stromové aloe, mezi kterými mají své rejdiště 
hbití damani a modré ještěrky. Budeme hledat divoké koně, kteří 
se naučili žít v nehostinné vyprahlé poušti. Prozkoumáme oblast, 
kde se těží diamanty, důkladně prozkoumáme staré opuštěné dia-
mantové město. Nahlédneme také do pradávných dějin země. Ve-
dle petroglyfů a zkamenělých stromů objevíme i oblast, kde před 
lety objevili zkamenělé malé prakrokodýly. Dostaneme se do velmi 
blízkého a nadmíru srdečného kontaktu s nejrůznějšími namibij-
skými kmeny. Nejzajímavějšími budou kmeny Herero a Damara. 
Hlavně nás pak bude zajímat kmen Himba, kde se ženy celý život 
nemyjí a své tělo natírají voňavou červenou hlinkou rozetřenou 
s tukem. Odvážíme se vkročit i do chudinské čtvrti na okraji města 
Swakopmund, ve kterém je velmi cítit německý vliv. Budeme po-
kračovat do národního parku Etosha, kde si jako milovníci zvířat 
přijdeme opravdu na své.“
pondělí 12. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 2.

ŠVÝCARSKO
Letošní cestovatelská diashow Martina Loewa přiblíží to nejlep-
ší ze země, kde jsou hory doma a vlaky jezdí na minutu přesně. 
Alpské štíty, ledovce i rozkvetlé louky s dřevěnými salašemi. Výteč-
né sýry, neodolatelná čokoláda a lahodné víno, ale také mohutné 
hrady, průzračná jezera či malebná města.
pondělí 26. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 26. 2.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DUBEN

5. 4. KATI
Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nevhodné do 14 let
Vstupné 395, 370, 345 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3.

8. 4. PIRÁT A LÉKÁRNÍK
Rodinné UFFOkousky: Wariot Ideal 
Představení pro děti od 10 let a dospělé diváky
Vstupné 100 Kč, se slevovou kartou 80 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3. 

9. 4. BARMA A VIETNAM
Cestopisný večer připravili Alena a Jiří Márovi
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3.

10. 4.  ODVOLÁNÍ
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické, Praha
Vstupné 390, 365, 340 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3.

11. 4. RESPIRE!
Delikatesy: Cie Circoncentrique (Švýcarsko)
Vstupné: do 11. 3. 380, 355, 330 Kč, 
od 12. 3. 410, 385, 360 Kč 
Předprodej vstupenek od 12. 2.

13. 4. JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO a město Trutnov 
Vstupné 90 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3. 

14. 4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Lukáš Červený & První trutnovský symfonický orchestr
Partneři koncertu: ZUŠ Trutnov a Gymnázium Trutnov
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3.

18. 4. MARIEN
Folkový koncert
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek od 19. 2.

19. 4. SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Divadlo a hudba: Studio Ypsilon, Praha
Vstupné 395, 370, 345 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3.

22. 4. POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Matěje Kopeckého 
Představení pro děti od 3 let  
Vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 3.

30. 4. ČARODĚJNICE
Tentokrát na téma: Čarodějnice z celého světa
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov
Akce pro děti bez vstupného
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BŘEZEN 2018

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

 

1. čtvrtek
19:00 hodin

HORA                                                                                               ART fi lm
Australský dokumentární snímek s komentářem Williema Dafoea o zá-
žitcích s nejvyššími vrcholky světa, doprovázený mocnou hudbou Aus-
tralského komorního orchestru.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 74 minut ** vstupné 80 Kč

2. pátek
16:30 hodin

BLACK PANTHER (2D)
Americký fi lm o válečníkovi T’Challyovi, který se po smrti svého otce, 
krále Wakandy, vrací domů, aby se stal novým králem.
Přístupno ** dabing ** 132 minut ** vstupné 110 Kč

2. pátek
19:00 hodin

LADY BIRD
Americké drama. Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, která 
zoufale hledá kluka a smysl života. Film patří mezi nejlepší snímky roku 
2017, získal ocenění Zlatý glóbus za ženský herecký výkon.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

3. sobota
16:30 hodin

PÍSEŇ MOŘE
Irská animovaná pohádka. V bájné krajině starých Keltů žije na osamě-
lém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru 
nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl.
Přístupno ** dabing ** 93 minut ** vstupné 80 Kč

3. sobota
19:00 hodin

SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
Britský hudební dokumentární fi lm promítaný v rámci projektu Jeden 
večer 100 kin v ČR. Čistý záznam legendárního koncertu.                                                      
Přístupno od 15 let ** bez titulků ** 87 minut ** vstupné 180 Kč

4. neděle
16:30 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU (3D)
Ruská animovaná pohádka je pokračováním populární série plné dob-
rodružství, humoru i kouzel. 
Přístupno ** dabing ** 80 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

4. neděle
19:00 hodin

RUDÁ VOLAVKA
Americký thriller. Dominika Jegorovová má mnoho tváří. Je milující dce-
rou, primabalerínou, mistryní ve svádění a manipulaci. A především je 
špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné služby.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 120 Kč

5. pondělí
19:00 hodin

KRKONOŠE
Český dokumentární fi lm.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

6. úterý
7. středa
19:00 hodin

NOČNÍ HRA
Americká akční krimikomedie. Pravidelné společenské večery Annie 
a Maxe s dalšími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy Maxův charizmatic-
ký bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč 

8. čtvrtek
19:00 hodin

HMYZ                                                                                              ART fi lm     
Během zkoušky divadelní hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“ se prol-
nou životy ochotníků s osudy postav této hry. Hmyz je posledním celove-
černím fi lmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
Do 12 let nevhodné ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

9. pátek
16:30 hodin

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Česko-polský dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípra-
vy na jubilejní koncert. 
Přístupno ** česky ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

9. pátek
19:00 hodin

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Americký horor. Nejstrašidelnějším domem lidské historie je sídlo rodiny 
Winchesterů, které stojí v Kalifornii a postaveno je prý na tenkém po-
mezí našeho světa a samotného pekla.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 120 Kč

10. sobota
11. neděle
16:30 hodin

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Australsko-německý animovaný rodinný fi lm. V Májině úlu to bzučí 
vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolisu přijel vysoký hod-
nostář s důležitým vzkazem pro královnu.
Přístupno ** dabing ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

10. sobota
11. neděle
19:00 hodin

TÁTOVA VOLHA
České komediální drama, v němž se náhle ovdovělá Eva s dcerou Te-
rezou vydávají veteránem volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek 
a přátel zesnulého Ludvíka, aby vypátraly jeho nemanželského syna.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 130 Kč

13. úterý
19:00 hodin

PŘÁNÍ SMRTI
Americké akční krimi. Bruce Willis se z klidného otce promění ve vraždící 
stroj poté, co je ublíženo jeho rodině.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 130 Kč

14. středa
10:00 hodin

PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 2
Pásmo českých pohádek J. Trnky, H. Týrlové, M. Šebesty a dalších z Ná-
rodního fi lmového archivu pro děti od 5 do 10 let.
Pro nejmenší ** 59 minut ** vstupné 40 Kč

14. středa
19:00 hodin

JÁ, TONYA
Americká životopisná komedie. Tonya Harding se navždy zapsala 
do historie jako nejlepší krasobruslařka světa, která šokujícím způsobem 
zaútočila na svou soupeřku Nancy Kerrigan. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

15. čtvrtek
19:00 hodin

MOST NA KONCI SVĚTA
Balkánský thriller. Pátrání po starém bosenském Chorvatovi Jozovi, kte-
rý žil v srbském domě v chorvatské krajině, probíhá v době, kdy se Srbo-
vé vracejí po chorvatské operaci Bouře domů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 114 minut ** vstupné 90 Kč 

16. pátek
17. sobota
18. neděle
16:30 hodin

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ                                                                                  
Norský rodinný animovaný fi lm. Král trollů je zlověstný a hrozivý obr 
z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká, až se některá z princezen do svých 
osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst. 
Přístupno ** dabing ** 104 minut ** vstupné 120 Kč

16. pátek
19:00 hodin

TLUMOČNÍK
Česko-slovensko-rakouská roadmovie. Dva staří páni cestují napříč 
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 120 Kč

17. sobota
18. neděle
19:00 hodin

TOMB RIDER
Americký akční fi lm. Lara Croft musí v sobě posbírat všechnu odvahu 
a odhodlání bojovat až do samého konce, aby zachránila svět. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 130 Kč

19. pondělí
20. úterý
19:00 hodin

ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Americký horor. Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, 
navštíví tři psychopati a podrobí je zkoušce až po ty nejzazší meze.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

21. středa
19:00 hodin

NIKDYS NEBYL
Francouzsko-americký thriller. Joe je válečný veterán, který si nese celou 
řadu jizev nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství. Významný se-
nátor si ho najme, aby přivedl zpět jeho nezletilou dceru, která skončila 
v jednom z domů, v nichž kvete dětská prostituce.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

22. čtvrtek
18:00 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA 2018
Mezinárodní fi lmový festival je největší cestovatelská a outdoorová 
akce v ČR. Tento unikátní projekt přináší nejlepší fi lmy uplynulé sezóny 
z celého světa i novinky z domácí produkce. 
Přístupno ** vstupné 120 Kč, děti a senioři 80 Kč

23. pátek
24. sobota
25. neděle
16:30 hodin

KRÁLÍČEK PETR                                        
Americký dobrodružný rodinný fi lm. Králíček Petr žije bezstarostně spo-
lu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj život-
ní prostor dělit nemíní, a tak začíná bizarní válka o teritorium. 
Přístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 130 Kč

23. pátek
19:00 hodin

DEJ MI SVÉ JMÉNO                                                                  
K rodičům 17letého Elieho přichází pohledný americký 24letý student 
Oliver, který spolupracuje na projektu o řecko-římském umění. Oliver je 
fascinovaný krásou umění a Elie je fascinovaný Oliverem…
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 120 Kč 

24. sobota
25. neděle
19:00 hodin

MÁŘÍ MAGDALÉNA                                                                                                                             
Britské životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav 
naší civilizace, z níž dějiny udělaly prostitutku.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 110 Kč

26. pondělí
19:00 hodin

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ 
Americký horor. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 120 Kč

27. úterý
19:00 hodin

PLANETA ČESKO
Český dokumentární fi lm Mariána Poláka. Naše příroda je pestrá jako 
málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky.
Přístupno ** 80 minut ** vstupné 80 Kč

28. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
Pásmo pohádek pro nejmenší s nejznámějšími postavičkami, jako je Rá-
kosníček, víla Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs a další.
Pro nejmenší ** 62 minut ** vstupné 30 Kč 

28. středa
19:00 hodin

TÁTOVA VOLHA                                                                
České komediální drama.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 130 Kč

29. čtvrtek
17:00 hodin

KIRIKOU
Francouzský animovaný fi lm promítaný v rámci Festivalu frankofonie 
v Trutnově. Vhodný pro děti od 10 let.
Přístupno ** titulky ** 74 minut ** vstupné 50 Kč

30. pátek
31. sobota
16:30 hodin

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ (2D)
Americký akční sci-fi  thriller Stevena Spielberga. Děj fi lmu je zasazen 
do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 140 minut ** vstupné 110 Kč

30. pátek
31. sobota
19:00 hodin

OPERACE: ENTEBBE
Britský politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 
o únosu letu Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského centra 

Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:

* na internetové adrese www.uffo.cz

* na plakátech

* v magazínu   (www.trutnovinky.cz)

* na rozhlasových vlnách
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