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JAZZINEC 2018
Mezinárodní hudební festival
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
KATI
Činoherní divadlo B:
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nevhodné do 14 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT LINDY ENDRYCHOVÉ
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin
ČESKO ZPÍVÁ 2018
Finálový galavečer
Pořadatel: ART PRESTO, reklamní a umělecká
agentura, ve spolupráci s UFFO
Více informací: www.cesko-zpiva.cz
UFFO ** 17:00 hodin
PIRÁT A LÉKÁRNÍK
Rodinné UFFOkousky: Wariot Ideal
Představení pro děti od 10 let a dospělé diváky
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin
OPICE ŽOFKA
Představení Městského divadla Zlín
pro MŠ a 1. - 3. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Alena a Jiří Márovi: Skandinávie
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin
BARMA A VIETNAM
Cestopisný večer připravili Alena a Jiří Márovi
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
ODVOLÁNÍ
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
RESPIRE!
Delikatesy: Cie Circoncentrique
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
JOSEF MÜHLBERGER ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ
Přednáška Rolanda Günthera
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin

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 ** ﬁnanční
sbírka pro malého Tomáška Voborníka
sobota 14. 4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Lukáš Červený & První trutnovský symfonický
orchestr
Partneři koncertu: ZUŠ Trutnov a Gymnázium
Trutnov
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin ** VYPRODÁNO
pondělí 16. 4. ROSTU S KNIHOU
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
pondělí 16. 4. AUDIENCE
Představení Divadla D21 pro SŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 10:00 hodin
úterý 17. 4.
SEBELÉČBA - CESTA KE ZDRAVÍ A VITALITĚ
Přednáška Jarmily Mandžukové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
středa 18. 4. MARIEN
Folkový koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 19. 4. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 19. 4. POSLEDNÍ ROK V ŽIVOTĚ KARLA ČAPKA
Přednáška PaedDr. Karla Řeháka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
čtvrtek 19. 4. SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Divadlo a hudba: Studio Ypsilon, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
pátek 20. 4.
DIVADELNÍ UČEBNICE
aneb České divadlo 20. století
Divadélko pro školy:
představení pro 6. - 9. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin
sobota 21. 4. MIG 21
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 20:00 hodin ** VYPRODÁNO
neděle 22. 4. POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
Rodinné UFFOkousky:
Divadlo Matěje Kopeckého
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
pondělí 23. 4. KLAVÍRNÍ KONCERT - ČTYŘRUČNÍ HRY
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

pondělí 23. 4. SHYLOCK
Činoherní divadlo B: Milan Kňažko
v monodramatu Divadla Na Jezerce, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
úterý 24. 4.
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA
Folkový koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
čtvrtek 26. 4. KONCERT UČITELŮ ZUŠ V TRUTNOVĚ
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin
pondělí 30. 4. ČARODĚJNICE
Akce pro děti na téma: Čarodějnice z celého světa
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov
před Uffem sraz ve 20:00 hodin ** odchod
čarodějnického průvodu ve 20:15 hodin

čtvrtek 5. 4.

pátek 6. 4.

čtvrtek 12. 4.

úterý 17. 4.
pátek 20. 4.

sobota 21. 4.

VÝSTAVY
do 14. 4.

do 28. 4.

do 30. 4.

do 30. 4.

do 30. 4.

do 31. 8.

6. 4. - 27. 5.

10. 4. - 10. 5.

27. 4. - 10. 6.

JIŘÍ SVOBODA: URBEX JINAK
Výstava fotograﬁí zajímavých lokalit východních
Čech
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička (Jiráskovo náměstí 325) **
otevřeno každý vyučovací den 8:00 - 16:00 hodin
ANALOG VERSUS DIGITAL
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
JAZZ WORLD PHOTO 2018
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa
pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
ŠÁRKA TRČKOVÁ: V KRUHU
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
MILAN ŠLÉGR: INDICKÝ OCEÁN
Výstava fotograﬁí podvodního světa
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KONEC TRADIČNÍHO HOSPODAŘENÍ
V KRKONOŠÍCH?
Vernisáž 5. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava výtvarných prací žáků škol Trutnovska
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu
PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
V TRUTNOVĚ 1948 - 1958
Vernisáž 26. 4. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
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DRÁTOVÁNÍ
Akreditovaný kurz
16:00 hodin ** cena 270 Kč
SLAMĚNÉ OŠATKY
Pletení ošatek ze slámy
16:00 hodin ** cena 270 Kč
PLETENÍ Z PEDIGU
Pletení tácu a pedigových šén
16:00 hodin ** cena 300 Kč
MOZAIKOVÉ KVĚTINÁČE
16:00 hodin ** cena 270 Kč
ŠITÍ SKŘÍTKŮ, PUMPRLÍKŮ
Výroba originální hračky
16:00 hodin ** cena 350 Kč
ZÁKLADY NA ŠICÍM STROJI
Šití tašky přes rameno anebo sukně
9:30 hodin ** cena 550 Kč

PŘIPRAVUJE SE
čtvrtek 13. 9.

středa 3. 10.

DEŠTIVÉ DNY
Představení mimo předplatné: Divadlo Ungelt
Hrají Richard Krajčo a David Švehlík
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 450, 425, 400 Kč
** předprodej vstupenek od 30. 4.
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
VLADIMÍR MERTA TRIO
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné do 2. 10. 290 Kč,
v den koncertu 340Kč ** předprodej vstupenek od 9. 4.

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

ABSOLVENTSKÝ KONCERT LINDY ENDRYCHOVÉ
pátek 6. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin
Houslistka Linda Endrychová studuje na ZUŠ v Trutnově již 13 let.
Hudba se pro ni stala součástí života stejně tak jako rodina, kamarádi, spoluhráči i učitelé. Ti všichni ji dlouhá léta velmi podporují, aby se mohla i nadále hudebně rozvíjet. Je členkou školního
orchestru Musica Candida, komorního souboru Piacere, koncertuje s velkým nadšením v keltské pop-rockové kapele Benjaming’s
Clan. Úspěšně vykonala zkoušky na pardubickou konzervatoř, kde
se bude věnovat houslím ještě intenzivněji. Přejeme Lindě mnoho
dalších úspěchů.
Zazní skladby klasické, moderní i populární. Hosté: komorní soubor Piacere, Amélie Augustová a Dan Augusta.

KLAVÍRNÍ KONCERT - ČTYŘRUČNÍ HRY
pondělí 23. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
V programu uslyšíte průřez různými hudebními styly od baroka
po současnou hudbu.

KONCERT UČITELŮ ZUŠ V TRUTNOVĚ
čtvrtek 26. 4. ** Koncertní síň B. Martinů ** 18:00 hodin
Zazní ukázky předních českých a světových skladatelů.
Srdečně vás zvu na tyto koncerty a další akce ZUŠ Trutnov.
Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ Trutnov

AMC TRIO & PETER LIPA
Slovenské klavírní trio, s nímž si s chutí zahrály i takové jazzové
osobnosti jako Randy Brecker (Jazzinec 2012), Philip Catherine,
Bill Evans, Ulf Wakenius, Mark Whitﬁeld a Michael Patches Stewart (Jazzinec 2014). V Trutnově s nimi přivítáme česko-slovenského
jazzového zpěváka No. 1 Petera Lipu a výtečného kytaristu Samuela
Marinčáka.
Fascinující jednoduché melodie, které pak jde jen těžko dostat
z hlavy. Lyričnost a mimořádná emotivnost jako tečka za 20. ročníkem Jazzince.
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 5. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Ale pozor, v říjnu i listopadu nás čekají další koncerty!
Pod záštitou UNESCO byl 30. 4. vyhlášen Mezinárodním dnem jazzu.
Tato prestižní akce je v České republice zastoupena dvěma akcemi
– pražskou, a pak výstavou 5. ročníku mezinárodní soutěže Jazz
World Photo, kterou můžete navštívit ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov.

LUKÁŠ ORAVEC Q. & ARON GOLDBERG
Lukáš Oravec je zázračný mladý trumpetista s ohněm v těle a s nezdolnou kreativitou v mysli. V jeho kvartetu se exkluzivně představí fenomenální americký pianista Aron Goldberg, který má
za sebou hraní třeba s Kurtem Rosenwinkelem, Joshuou Redmanem, Wyntonem Marsalisem, Nicholasem Paytonem či Freddiem
Hubbardem. Přes své mládí už patří do první ligy světových jazzových pianistů. Rytmiku obstará osvědčená dvojice Tomáš Baroš
a Marian Ševčík. Dobrou kondici Oravcova quarteta dokazuje i to,
že dvě jejich desky získaly ceny za nejlepší slovenské jazzové album
Esprit 2013 a 2016.
pátek 13. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

PARK JIHA (Jižní Korea)
Tato Korejka se svou kapelou obohacují jazzovou, respektive improvizovanou hudbu jako takovou, o rozměr až magického starodávna v podobě tradičních korejských nástrojů (piri, saengwang,
janggeum). Jejich poslední album „Communion“ vyšlo na značce
Glitterbeat Records a získalo ocenění Label roku 2017 na přehlídce
Womex. Zde je viděl dramaturg Jazzince Tomáš Katschner a byl
zcela ohromen. Ihned začal vyjednávat o koncertu v Trutnově.
Označuje kapelu jako propojení starověku a budoucnosti. Bleskově se seskupení PARK JIHA stalo globální hudební senzací. Jedná
se o první koncert v ČR!

SHALOSH (Izrael)
Toto izraelské trio je sice klasicky jazzové (klavír, bicí, basa) a jeho
členové, pohybující se mezi Jeruzalémem a Brooklynem, mají kořeny v improvizované hudbě, ale posluchači po celém světě kroutí
nad jejich dvěma dosavadními alby hlavou. Plnými hrstmi nabírají
z pramene klasické, rockové, elektronické a etnické hudby (Afrika,
Střední východ). Programem kapely je dělat muziku, která co nejvíce pohne jejich publikem a prolomí všechny myslitelné bariéry.
středa 25. 4. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

JIŘÍ SLAVÍK & DOUG HAMMOND
Legendární bubeník (Charles Mingus, Sonny Rollins, Dave Holland)
vycítil mimořádný talent zářivé nové jazzové hvězdy - basisty Jiřího Slavíčka, který zcela uhranul publikum na únorovém koncertu
s triem Davida Dorůžky. Jiří Slavík ale bude hrát překvapivě i na piano a Doug bude zpívat, hrát na africkou Sanzu a samozřejmě
řádit na bicí.
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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 ﬁrma KASPER CZ s. r. o.

ANALOG VERSUS DIGITAL
TRADIČNÍ A DIGITÁLNÍ SOCHAŘSTVÍ VE 21. STOLETÍ
Výstava Analog versus Digital je dalším výstavním projektem věnujícím se fenoménu digitálního sochařství, který můžete v Galerii 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 studentů 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, kterými 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. Bude
názorným vhledem do progresivního vývoje nových technologický
postupů, včetně uměleckého objektu vytvořeného z funkčních 3D
tiskáren a zároveň zde budou prezentovány ty nejtradičnější sochařské projevy včetně práce s kamenem a dřevem.
Výstava potrvá do 28. 4.

JAZZ WORLD PHOTO 2018
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
Již pátý ročník celosvětové soutěže Jazz World Photo, která vyzývá profesionální i amatérské fotografy zabývající se ve své tvorbě
světem jazzu, blues a world music či přidružených žánrů. Tato akce
tradičně doprovází festival Jazzinec. Odborná porota letos vybírala z rekordních tři sta třinácti přihlášených snímků. Do užšího výběru jich bylo zvoleno třicet, a právě ty můžete spatřit na výstavě
v prostorách Městského úřadu Trutnov. Tato akce je prvním veřejným představením snímků, jež pak v rámci expozice Jazz World
Photo putují doslova po celém světě.
Výstava potrvá do 30. 4.
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

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Nové dlouhodobé expozice, přibližující neotřelým způsobem poutavá 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.

KONEC TRADIČNÍHO HOSPODAŘENÍ
V KRKONOŠÍCH?
Po druhé světové válce nastaly v celém Československu významné změny, které zásadně ovlivnily tradiční zemědělskou činnost
nejen v Krkonoších ale i v jejich podhůří. Soukromě hospodařící
zemědělci byli tehdy postupně vytlačováni horskými pastvinářskými družstvy a od konce 40. let též nově zakládanými jednotnými
zemědělskými družstvy. Výrazně se tehdy změnila také technologie zemědělské činnosti, kdy koně a samovazy postupně nahradily
traktory. Výstava připomene prostřednictvím dobového zemědělského náčiní a nářadí, fotograﬁí, archivních materiálů i výpovědí
pamětníků změny v zemědělství ve 40. a 50. letech 20. století.
Vernisáž výstavy uspořádané ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí proběhne ve čtvrtek 5. 4. od 17:00 hodin.
Výstava potrvá do 27. 5.

JOSEF MÜHLBERGER ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ
Přednášející Roland Günther se bude věnovat osobě trutnovského rodáka a významného spisovatele Josefa Mühlbergera (1903
- 1985). Připomene nejen jeho dílo, ale poukáže i na některé tradované omyly týkající se jeho života.
Přednáška uspořádaná ke 115. výročí narození Josefa Mühlbergera se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
V TRUTNOVĚ 1948 - 1958
Výstava prostřednictvím dobových fotograﬁí, plakátů a dalších
tiskovin přiblíží opomíjenou historii profesionálního divadelního
souboru v Trutnově, který zde působil v letech 1948 - 1958 a během svého desetiletého působení zde zanechal nesmazatelnou
stopu. Domovskou scénu mělo divadlo v areálu Na Nivách, ovšem
často zajíždělo i do okolních obcí a měst.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. 4. od 17:00 hodin.
Výstava potrvá do 10. 6.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 3. 4. ** 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. Tentokrát se na vás těší Křemílek s Vochomůrkou, kteří přivítají jaro.

ROSTU S KNIHOU
pondělí 16. 4. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky na mateřské dovolené a jejich děti, aby
strávily příjemné dopoledne mezi hezkými knížkami a stejně starými kamarády v pobočce v Horním Starém Městě.

SEBELÉČBA - CESTA KE ZDRAVÍ A VITALITĚ
úterý 17. 4. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Srdečně zveme širokou veřejnost na další přednášku Jarmily Mandžukové, autorky motivačních, numerologických a kuchařských
knih a vyznavačky zdravého životního stylu. Tentokrát se dozvíte,
že přístup člověka k sobě samému může ovlivnit průběh nemoci a vést až k úplnému uzdravení, navíc dodá vitalitu a radost ze
života. Zkuste se i vy léčit tím nejjednodušším a nejpřirozenějším
způsobem, a to dotykem vlastních rukou. Nikdy neztrácejte naději
a zařaďte do svého každodenního života osvědčené metody, které
posilují tělo a prodlužují život a jsou rovněž prevencí i léčbou nemoci. Na místě budete mít možnost zakoupit autorčinu novinku
věnující se tomuto tématu i další její knihy.

DRÁČEK
čtvrtek 19. 4. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti

POSLEDNÍ ROK V ŽIVOTĚ KARLA ČAPKA
Akce se uskuteční k 80. výročí Čapkova úmrtí. Přednášející PaedDr.
Karel Řehák v úvodu připomene dramatické události 2. poloviny
30. let - narůstající agresivita nacistického Německa, občanská válka ve Španělsku, anšlus, mnichovská konference a pomnichovský
zábor, dusná atmosféra tzv. druhé republiky. Potom se bude věnovat Čapkově aktivní činnosti v roce 1938 z hlediska intenzivního
úsilí o obranu republiky, zejména jeho angažovanosti v rámci českého centra mezinárodního PEN-klubu. Provede celkovou analýzu
Čapkových prozaických a dramatických prací s vyústěním do posledního tvůrčího období. V závěru pak bude sledovat poslední
dny a hodiny života této významné osobnosti naší meziválečné
literatury a kultury.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19. 4. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.
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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.

MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava vybraných prací 6. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje prodejna Maestro pro žáky 1. - 9. tříd základních škol
z Trutnova a okolí. Výstavní kolekci a vítězné práce v jednotlivých
kategoriích vybírá odborná porota. Nejlepší autoři jsou odměněni
hodnotnými cenami ze sortimentu prodejny Maestro.
10. 4. - 10. 5. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání ﬁlmu ** vstup na výstavu zdarma

ŠÁRKA TRČKOVÁ: V KRUHU

KATI

Retrospektivní výstava Šárky Trčkové je připomínkou této mimořádné osobnosti, umělkyně a profesorky na pražské AVU. 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. Výstava bude v jiném formátu pokračovat i v Praze, v Galerii Villa Pellé, a to v letních měsících.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 30. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové

BARMA A VIETNAM
Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám Alena a Jirka
Márovi prozradí tolik exotických zážitků, že budete jen nevěřícně kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na plovoucích ostrovech a proč rybáři pádlují nohama. Uvidíte videozáběry z balónu
na krajinu plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců v ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze života obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédnete do skvělých asijských kuchyní,
ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem otrávit.
Jiří Mára je autorem deseti knih a stejného počtu dokumentárních
ﬁlmů vydaných na DVD. Zachycuje v nich zážitky z různých míst
téměř všech kontinentů - s výjimkou Antarktidy.
Více informací: www.jirkamara.cz
pondělí 9. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 5. 3.

RODINNÉ UFFOKOUSKY
PIRÁT A LÉKÁRNÍK
Wariot Ideal
Představení pro děti od 10 let a dospělé diváky. Mravoučný morytát pro dospělé. Aneb o složitostech poměrů bratrských v dobách
řečených a o tom, kterak dva braši propadli zhýralému životu
a i mnoho lidí zmrzačili, „aj i životůch kopu předčasně ukončili“,
neboli náhodná ukázka toho, jakýmžto způsobem nikdy nezneužívati rozumu omamných esencí. Vážený diváku, v boji o jisté
ospravedlnění se před světem a zároveň ve strachu před zklamáním z vlastního zpackaného života jdou morálka a slušnost stranou. Trojice protagonistů je téměř doslova přikována k provizornímu jevišti železnými hřeby a s nenasytnou dravostí se předhání
ve vlastních výstupech. V představení jsou navíc použity bezmála
zvláštní efekty.
Performeři: Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner.
neděle 8. 4. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 100 Kč, se
slevovou kartou 80 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 3.

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
Divadlo Matěje Kopeckého
Představení pro děti od 3 let. Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve velkém nebezpečí, protože se na ně
chystá zlá krysa. Najde se hrdina, který by se nebál kryse postavit?
Hra půvabnou formou vyjadřuje myšlenku, že i ti nejmenší mohou
být velmi odvážní a nebojí se zachránit ostatní. Jemně a nenásilně
se děti učí lásce ke knize.
Režie a hrají: Mirka a Matěj Kopečtí.
neděle 22. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se
slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 3.
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foto: Patrik Borecký
„Nebuď hloupá. My nejsme nudný. Já mám hospodu a táta je vrchní kat. To není nudný, to je zajímavý.“
Nezvyklá detektivní komedie z hospody U Kata. Světová premiéra
této nejnovější hry oblíbeného irského dramatika Martina McDonagha proběhla v září 2015 v londýnském Royal Court Theatre.
Od té doby získala řadu významných ocenění, mimo jiné prestižní
cenu Olivier Awards za nejlepší hru roku.
Bývalý mistr popravčí Harry si poté, co byl v roce 1965 v Anglii zrušen trest smrti, otevřel hospodu v Oldhamu. Tráví tak na stará kolena čas za výčepním pultem a vypráví svým štamgastům Billymu,
Charliemu, nahluchlému Arthurovi a detektivovi v civilu, inspektoru Fryovi, o zlatých starých časech. V lokále mu vypomáhá jeho
žena Alice a depresivní puberťácká dcera Shirley. A jako nejvyšší
míra vzrušení v rámci poklidného života na severozápadě Anglie
se zdá být návštěva londýnského pisálka Clegga, který chce s bývalým katem udělat rozhovor. Při něm narazí na Harryho věčné
trauma, kterým není ani tak jeden nejasný proces s velice jasným
verdiktem, jako spíše vzájemná řevnivost s Harryho bývalým konkurentem a kolegou, druhým anglickým katem Pierrepointem.
Pak se ale na ospalém předměstí objeví tajemný mladík Mooney,
Harryho dcera náhle podivně zmizí a přichází tedy čas vydat se
po stopách spravedlnosti…
Klicperovo divadlo tímto nabízí další možnost poznat skvělý text
jednoho z nejlepších dramatiků současnosti - pozoruhodnou hru
s břitkými dialogy, napínavou zápletkou a nejen šibeničním humorem.
„Gilotina je rychlá, ale gilotina dělá svinčík a vymysleli ji Francouzi.
Kdo je na to v Durhamu zvědavej? Nikdo. A kdo bude ten svinčík
potom uklízet? Všude se kutálej hlavy. Já to pak uklízet nebudu.
Bachaři? Už takhle maj moře práce, chudáci…“
Představení obsahuje vulgární slova, nevhodné do 14 let.
Režie: Jan Frič. Hrají: Jan Vápeník, Jiří Panzner, Vojtěch Dvořák, Natálie Řehořová, Zora Valchařová-Poulová, Jiří Zapletal, Miroslav Zavičár, Lubor Novotný, Filip Richtermoc, Josef Čepelka, Jan Sklenář.
čtvrtek 5. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku ČDB, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 3.

ODVOLÁNÍ

SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ

Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické, Praha

Divadlo a hudba: Studio Ypsilon, Praha
Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omlazující
zážitek. Pro mladé je objevem a trendem, pro starší nestárnoucí
záležitostí - zkrátka swing. Swing je svižnou harmonií pro život,
poskytuje uvolnění a potěšení přinášející nadhled a štěstí. Swing
chytne za srdce a hýbá tělem.
Autor a režie: Jan Schmid. Hrají, zpívají a tančí: Martin Bohadlo, Mikuláš Čížek, Martin Janouš, Jan Jiráň, Kamila Kikinčuková, Paulína
Labudová / Jana Šteﬂíčková, Markéta Častvaj Plánková, Dominik
Renč, Renata Rychlá, Barbora Skočdopolová, Jiří Štědroň, Daniel
Šváb, Jiřina Vacková, Jan Noha, Jan Večeřa, P. Hasman a hosté (střídají se například Jiří Korn, Jitka Vrbová, Jitka Zelenková a další).
čtvrtek 19. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku DH, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 3.

foto: Alena Hrbková
Tato hra je propracovanou studií charakterů, ale oplývá i komickými situacemi, které její apel nijak nesnižují, naopak zdůrazňují
hlavní téma a myšlenku, a to je osobní odvaha každého z nás.
„Filozoﬁcká“ hra amerického dramatika s komickými situacemi
o osobní odvaze každého z nás, zabývající se tématem nezávislosti v tradičně fungující instituci katolického semináře, v němž se
mladý posluchač obrátí na populárního faráře o pomoc, ale začne
narážet na církevní řád a za své neortodoxní přístupy je vyhoštěn
z církve…
Francouzská inscenace této hry byla oceněna v Paříži cenou Moliére Award za dramatický text.
Režie a výprava: Miroslav Táborský. Hrají: Miroslav Táborský, Filip Cíl.
úterý 10. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku ČDA, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 3.

RESPIRE!
Delikatesy: Cie Circoncentrique

SHYLOCK
Činoherní divadlo B: Divadlo Na Jezerce, Praha
Kanadská hra mířící proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti. Díky současnému dění u nás i ve světě je mimořádně
aktuální. Bohužel. A bytostně se nás všech dotýká.
Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benátského herec Jon v masce proslulého Žida Shylocka. Když náhle
přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě s diváky, která následuje po posledním představení této hry
na nejmenovaném divadelním festivalu, kde se měla hrát ještě čtrnáct dní. Po vášnivých protestech, které inscenátory a hlavně Jona,
představitele Shylocka, obviňovaly z antisemitismu, ji však vedení
festivalu ze strachu náhle stáhlo z repertoáru a její uvádění předčasně ukončilo. Vzrušující hra s diváky se v určitých momentech
stává drsnou obžalobou absolutizované korektnosti, která může
páchat nedozírné škody nejen v oblasti umění.
Uvidíte strhující a nesmírně zábavnou hru s mimořádným hereckým výkonem Milana Kňažka, který za tuto roli obdržel Cenu Thálie 2016.
Režie: Radek Balaš. Hraje: Milan Kňažko.
pondělí 23. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku ČDB, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej
vstupenek od 12. 3.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov

Italsko-švýcarské duo, pro které je projev těla a technických dovedností esenciální záležitostí, společně vystupuje už od dob svých studií na Vysoké škole cirkusových umění v Bruselu. Nádech - výdech,
otázka - odpověď, nahoru - dolů, dva póly, které však bez sebe
nemohou existovat. Představení je inspirované vztahy mezi lidmi,
skupinami, národy… Vzájemným vztahem mezi událostí a emocí
a jejich vlivem na dýchání, neboť dýchání je jako jemné vlákno,
které spojuje umělce s divákem. Úžasné experimentální pohybové
divadlo, precizní cirkusové techniky, působivá akrobacie a svérázný humor. Obdivuhodná hra těla a světla.
středa 11. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné 410, 385, 360 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 2.
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Městská dechová hudba Krakonoška, která letos oslaví své 62. narozeniny, zve všechny příznivce dobré muziky na svůj tradiční jarní
koncert.
Těšit se můžete nejen na klasické podání populárních skladeb
v provedení dechového orchestru, ale tentokrát také na interpretace, které vám nabídne její big-bandové uskupení K-Band.
A nebyla by to Krakonoška, aby svůj koncert neobohatila o další
zajímavý programový vstup. O něj se letos postarají žáci z tanečního oboru ZUŠ Trutnov pod vedením Jany Michaličkové.
V programu zazpívají Vladimír Faistavr, Jana Kopecká, Vladimíra
Rolfová, Jarmila Mochowá, Renata Schrollová, Karel Šraml.
Orchestry řídí Karel Peterka a Karel Šraml.
Večerem provází Hana Hašková.
pátek 13. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 3.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ODDACÍ LIST

Lukáš Červený & První trutnovský symfonický orchestr

Činoherní divadlo B: Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko

Co vznikne, když se sejde šedesát hudebníků z Trutnova a okolí? Hudební těleso, které zde zatím nemá tradici - symfonický orchestr. Jeden takový se právě schází k příležitosti koncertu Lukáše Červeného, který se rozhodl nastudovat sólové skladby právě
za doprovodu orchestru v čele s dirigentem Tomášem Korbelem.
Trutnovské publikum může být tedy svědky nevšedního zážitku
v podobě společného vystoupení mnoha amatérských, ale i poloprofesionálních a profesionálních muzikantů z Trutnova, Rtyně
v Podkrkonoší, Úpice, Dvora Králové, Pardubic a dalších okolních
měst, kteří s nadšením připravují pro své příznivce večer plný krásné hudby, monumentálnosti symfonického orchestru a příjemné
atmosféry.
Partneři koncertu: ZUŠ Trutnov a Gymnázium Trutnov
sobota 14. 4. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 150 Kč **
předprodej vstupenek od 5. 3. ** VYPRODÁNO

Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává
dcera, avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu není k nalezení.
Řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití?
Režie: Ondřej Zajíc. Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika
Procházková, Marcel Rošetzký, Jiří Hána / Tomáš Novotný, Radka
Fidlerová.
středa 2. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku ČDB, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** předprodej
vstupenek od 19. 3.

MARIEN

Tato hudební skupina z Pardubic patří k nejvýraznějším tvářím
nastupující generace v žánru folkové, country a trampské hudby.
Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají
melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Marien jsou trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění, stáli u zrodu hnutí
Folk žije!, vystupují na předních festivalech. Spolupracují například
s Pavlem Žalmanem Lohonkou a Spirituál kvintetem, doprovázeli
Wabi Daňka, Honzu Nedvěda, Roberta Křesťana, Romana Horkého a další legendy české folkové scény.
středa 18. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč **
předprodej vstupenek od 19. 2.

CHAPLIN
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních
her. Tak třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Jeho vztah k nemocné matce je jímavá a citlivá balada. Jeho
dar najít v každé lidské situaci humor je groteska grotesknější
než jeho grotesky ﬁlmové. Jeho posedlost ﬁlmem si nezadá s Mozartovou vášní k hudbě a jeho konﬂikt s americkou justicí by byl
výsostným politickým divadlem. Chaplinův život jakoby mapoval
pohnuté osudy 20. století a člověk si klade otázku: „Co má dělat
umělec v tomto přízemním světě?“, nebo lépe „Co má dělat člověk
v odlidštěném světě?“
Režie: Pavel Khek. Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Hana Marie Maroušková, Aleš Petráš, Svatava Milková, Petr
Mikeska, Roman Teprt, Petr Bucháček, Karolina Frydecká, Tereza
Rumlová, Barbora Mudrová, Sandra Černodrinská, Nina Horáková,
Máša Málková, Jana Bernášková.
čtvrtek 3. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na
abonentku ČDB, ostatní - vstupné 400, 375, 350 Kč ** předprodej
vstupenek od 3. 4.

Z NABÍDKY DALŠÍCH POŘADŮ NA KVĚTEN
11. 5.

IRSKÁ KLETBA
Činoherní divadlo A: Komorní činohra, Praha
Vstupné 390, 365, 340 Kč
Předprodej vstupenek od 3. 4.

12. 5.

MÁJOVÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ
Tradiční posezení u památníku gen. Gablenze
na vrchu Šibeníku. Hraje country skupina PĚNA,
uvidíte taneční vystoupení Star Westu a jako novinka bude v rámci této akce pro děti připravena
procházka se soutěžemi v okolním lesoparku. Občerstvení zajištěno.
Bez vstupného

15. 5.

STARCI NA CHMELU
Divadlo a hudba: Městské divadlo v Mostě
Vstupné 390, 365, 340 Kč
Předprodej vstupenek od 3. 4.

20. 5.

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Činoherní divadlo A:
Divadlo Palace Praha (Mithea s.r.o.)
Vstupné 395, 370, 345 Kč
Předprodej vstupenek od 19. 3.

31. 5. - 3. 6.

CIRK-UFF
8. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz

ČARODĚJNICE
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov
Tradiční akce pro děti tentokrát na téma: Čarodějnice z celého světa.
Sraz účastníků ve 20:00 hodin před společenským centrem UFFO.
Čarodějnický průvod se vydá ve 20:15 hodin k ZŠ Rudolfa Frimla, kde bude program zahájen zapálením velké vatry cca ve 20:30
hodin. Budeme rádi, když se nás v maskách a kostýmech sejde co
nejvíce, jelikož ke správné čarodějnici patří správný oděv a během
večera bude vyhlášena „MISS Čarodějnice“. Dále se můžete těšit
na čarodějnické brlohy a soutěže, hudbu k poslechu i tanci, malý
čarodějnický ohňostroj. Zajištěno bude také občerstvení s možností opéct si špekáčky. Za nezletilé zodpovídají rodiče.
pondělí 30. 4. ** sraz ve 20:00 hodin před Uffem ** odchod průvodu ve 20:15 hodin ** akce bez vstupného u ZŠ R. Frimla od 20:30
do 23:00 hodin
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16. pondělí
19:00 hodin

THE FLORIDA PROJECT
Americké drama. Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů, kde žije 6letá Mooney se svou maminkou. Silný příběh šťastného dětství.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 80 Kč

17. úterý
19:00 hodin

PLANETA ČESKO
Český dokumentární ﬁlm.
Přístupno ** 80 minut ** vstupné 80 Kč

18. středa
19:00 hodin

TÁTOVA VOLHA
České komediální drama.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI
ART ﬁlm
Německo-český dokument. Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí proces
Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících mistrů fotograﬁe. Film zachycuje jeho putování Izraelem a Palestinou.
Přístupno ** 92 minut ** vstupné 80 Kč

20. pátek
16:30 hodin

RAMPAGE: NIČITELÉ (2D)
Americký akční sci-ﬁ ﬁlm. Samotářskému primatologovi se po nezdařeném genetickém experimentu vymkne z rukou výjimečně inteligentní
gorilí samec, se kterým má od jeho narození pevné pouto.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 120 Kč

20. pátek
21. sobota
19:00 hodin

HASTRMAN
Český romantický thriller na motivy románu Miloše Urbana. Příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce
naplňuje netušeným štěstím a stravující vášní.
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

21. sobota
16:30 hodin

RAMPAGE: NIČITELÉ (3D)
Americký akční sci-ﬁ ﬁlm.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 140 Kč

22. neděle
16:30 hodin

TRIKY S TRPASLÍKY
Americko-kanadský animovaný ﬁlm.
Přístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

22. neděle
19:00 hodin

PEPA
Česká komedie. Pepa je padesátiletý úředník a typický podpantoﬂák.
Nedostává se mu respektu od manželky, natož dcery. Pepa ví, že musí
něco změnit, dokonce ví, co to „něco“ je, ale cesta k cíli je trnitá.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. neděle
16:30 hodin

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ (3D)
Americký akční sci-ﬁ thriller Stevena Spielberga. Děj ﬁlmu je zasazen
do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 140 minut ** vstupné 130 Kč

1. neděle
19:00 hodin

ERIC CLAPTON
Britský dokumentární ﬁlm. Nevšední pohled na umělcův osobní život,
kariéru, vzestupy a pády. Osobní vyprávění kytaristy a jeho nejbližších.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 110 Kč

3. úterý
19:00 hodin

NO MANIFESTO
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela MANIC STREET
PREACHERS. Prohlásili, že vydají jednu desku, prodají 16 milionů kusů,
a pak se rozpadnou…
Přístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 150 Kč

4. středa
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 120 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

NICO, 1988
Road movie věnovaná posledním létům života zpěvačky Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 90 Kč

6. pátek
16:30 hodin

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ (2D)
Americký akční sci-ﬁ ﬁlm. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Znovu se hraje o planetu Zemi.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 111 minut ** vstupné 130 Kč

6. pátek
19:00 hodin

LADY BIRD
Americké drama. Obyčejný příběh o neobyčejném dospívání holky, která zoufale hledá kluka a smysl života.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

7. sobota
16:30 hodin

SHERLOCK KOUMES (2D)
Americká animovaná dobrodružná detektivní komedie.
Přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 125 Kč, děti 100 Kč

7. sobota
19:00 hodin

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ (3D)
Americký akční sci-ﬁ ﬁlm.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 111 minut ** vstupné 150 Kč

23. pondělí
24. úterý
19:00 hodin

8. neděle
16:30 hodin

SHERLOCK KOUMES (3D)
Americká animovaná dobrodružná detektivní komedie.
Přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 140 Kč, děti 120 Kč

VADÍ NEVADÍ
Americký horor. Co byste dělali, kdybyste se dostali do smyčky ve hře,
kde na splnění úkolu závisí váš život? Nesplníš… ZEMŘEŠ!
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 103 minut ** vstupné 120 Kč

25. středa
10:00 hodin

8. neděle
19:00 hodin

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Britské historické drama. Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu
o muži, který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 125 minut ** vstupné 100 Kč

POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Pane, pojďte si hrát, Jak Žofka
pořádala slavnostní představení, Paraplíčko, Mach a Šebestová, a jiné.
Pro nejmenší ** 67 minut ** vstupné 30 Kč

25. středa
19:00 hodin

VEZMEŠ SI MĚ KÁMO?
Francouzská komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům
na oko vezmou a obrátí naruby život všech okolo.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin

ZTRATILI JSME STALINA
Francouzsko-britská komedie. Velký vůdce padl. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 110 Kč

27. pátek
28. sobota
16:00 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR (2D)
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu ﬁlmovým světem studia Marvel a přináší nejsmrtonosnější válku všech dob.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 155 minut ** vstupné 120 Kč

10. úterý
19:00 hodin

DO VĚTRU
České milostné drama. Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Sourozenci Matyáš a Natálie si užívají
bezstarostnou jízdu, dokud na loď nepřistoupí syn majitele Jan.
Přístupno ** 76 minut ** vstupné 110 Kč

11. středa
10:00 hodin

ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Broučci, Lyšajův sen, Dva Mrazíci,
Jak Mikeš zachránil Bobeše, Vánoční stromeček a další.
Pro nejmenší ** 66 minut ** vstupné 30 Kč

11. středa
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

27. pátek
19:00 hodin

12. čtvrtek
19:00 hodin

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
ART ﬁlm
Celovečerní debut režiséra Jana Svatoše prezentuje unikátní archivní
záběry z Afriky pořízené ve 20. - 30. letech min. století ﬁlmovými průkopníky, manžely Johnsonovými.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

AŽ NA DNO
Francouzsko-americko-španělsko-německý koprodukční ﬁlm. Příběh
milenců, kteří na pokraji života vzpomínají na společně prožité chvíle.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 Kč

28. sobota
29. neděle
19:00 hodin

13. pátek
16:30 hodin

TRIKY S TRPASLÍKY
Americko-kanadský animovaný ﬁlm. Chloe se s maminkou zase stěhuje do Nové Anglie do nádherného domu se zahradou plnou trpaslíků.
Chloe si brzy všimne, že trpaslíci jsou skuteční.
Přístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie. Marie pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale
ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už
toho pravého našla…
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 130 Kč

29. neděle
16:00 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR (3D)
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 155 minut ** vstupné 140 Kč

13. pátek
14. sobota
19:00 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3
Třetí díl německé ﬁlmové série. Goethovu gymnáziu ubývají studenti
a od dalšího školního roku hrozí zavření školy. Uspěje Goethe při záchraně školy a jejích studentů?
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 120 minut ** vstupné 130 Kč

30. pondělí
19:00 hodin

KAZIŠUCI
Americká komedie. Partička teenagerů si vyrazila, aby si užili první sex.
Jejich rodiče si taky vyrazili. Aby jim v prvním sexu zabránili.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 120 Kč

14. sobota
15. neděle
16:30 hodin

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
Norsko-německá rodinná komedie. Doktor Proktor se vydává do Paříže,
aby znovu našel svou dávnou lásku. Pomocí svého vynálezu, Vany Času,
se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě s padouchem.
Přístupno ** dabing ** 95 minut ** vstupné 90 Kč

15. neděle
19:00 hodin

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Britské historické drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 125 minut ** vstupné 100 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)

