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středa 2. 5. ODDACÍ LIST
Činoherní divadlo B: 
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

čtvrtek 3. 5. JAROSLAV UDATNÝ: SPLNĚNÁ PŘÍSAHA
Prezentace knihy Jaroslava Udatného
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 3. 5. CHAPLIN
Činoherní divadlo B: 
Městské divadlo Mladá Boleslav
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

středa 9. 5. O NEPLECHÁCH V MIAMI
Beseda Jiřího Lamberka
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

středa 9. 5. MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Koncert
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

čtvrtek 10. 5. BRANKA ZAMČENÁ NA KNOFLÍK
Představení Malého divadélka Praha 
pro MŠ a 1. - 3. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 10. 5. MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Výchovný koncert pro školy
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 10:00 hodin

čtvrtek 10. 5. KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
Projekce fotografi í
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 11. 5. IRSKÁ KLETBA
Činoherní divadlo A: Komorní činohra, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

sobota 12. 5. MÁJOVÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ
Akce pro celé rodiny
Pořadatel: UFFO
u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku 
** 15:00 - 18:00 hodin

pondělí 14. 5. KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM 
** 9:00 hodin

úterý 15. 5. STARCI NA CHMELU
Divadlo a hudba: Městské divadlo v Mostě
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

středa 16. 5. ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
První koncert spolku Trutnoforte
Pořadatel: Trutnoforte
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

čtvrtek 17. 5. ODBOJÁŘI  ING. KAREL HOŠEK 
A PPLK. V. V. JOSEF SVOBODA
Projekce fi lmů
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 17. 5. JARNÍ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30 hodin

neděle 20. 5. PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO

úterý 22. 5. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 22. 5. POHÁDKOVÉ PÍSNĚ A MELODIE
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin

středa 23. 5. ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Taneční sál ZUŠ (budova A, Školní 151) ** 16:30 
a 18:00 hodin

čtvrtek 24. 5. ZUŠ OPEN 2018
2. ročník celostátního happeningu ZUŠ
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Městský park ** sraz v 15:00 hodin na Krakonošově 
náměstí

čtvrtek 24. 5. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 24. 5. HORSKÁ PASTVINÁŘSKÁ DRUŽSTVA 
NA OKRESE TRUTNOV 1946 - 1949
Přednáška PhDr. Tamary Novákové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 25. 5. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, 
UFFO a město Trutnov
vedle Uffa ** 15:30 hodin

úterý 29. 5. PEVNOSTI BEZ LEGEND: 
ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938
Přednáška RNDr. Miroslava Kejzlara
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 31. 5. ZALOŽENÍ A PÁD HORSKÝCH JZD V KRKONOŠÍCH
Přednáška Mgr. Libora Duška, Ph.D.  
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

31. 5. - 3. 6. CIRK-UFF
8. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz
Pořadatel: UFFO

 VÝSTAVY

do 10. 5.
MAESTRO HLEDÁ MAESTRA
Výstava výtvarných prací žáků škol Trutnovska
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír - foyer

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2018
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do 27. 5. KONEC TRADIČNÍHO HOSPODAŘENÍ 
V KRKONOŠÍCH?
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 10. 6. PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SCÉNA 
V TRUTNOVĚ 1948 - 1958
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

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

1. - 31. 5. TKALCOVSTVÍ, ŽIVOT KRKONOŠSKÝCH TKALCŮ 
Interaktivní výstava
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22)  ** otevřeno 
úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin

3. 5. - 15. 6. ROBERT VANO: OD SAHARY PO HIMALÁJ
Vernisáž 2. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

10. 5. - 19. 6. IVANA ŠTENCLOVÁ A PAVEL FORMAN: TOTEMY
Vernisáž 9. 5. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

10. 5. - 30. 6. ALENA VALENTOVÁ A KATEŘINA HŮLKOVÁ: 
MANŽELSKÁ EROTIKA JE MŮJ KONÍČEK
Výstava provokativních, romantických 
a intimních maleb 
Vernisáž 9. 5. od 18:00 hodin
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

11. 5. - 16. 6. KAREL MALICH: … PROSTĚ SE TO DĚJE
Vernisáž 10. 5. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

 KURZY

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

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

DÍLNIČKY PRO DĚTI
Výroba mýdel, svíček, triček, malovaných tašek, 
tkaných koberečků, produktů z ovčí vlny
10:00 - 15:00 hodin ** cena od 70 Kč

sobota 19. 5. KONOPNÝ DEN
Setkání s odborníky ze spolku Konopa, možnost 
zakoupit konopné občerstvení a produkty z konopí
Čas bude upřesněn na webových stránkách 
** bez vstupného

 PŘIPRAVUJE SE

úterý 19. 6. MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru a hostů
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 
90 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 5.

27. 6. - 31. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Tradiční přehlídka trutnovských kapel nejrůznějších 
žánrů
První koncert: BENJAMING´S CLAN
Pořadatel: UFFO
vedle Uffa ** vždy ve středu a pátek od 16:30 hodin 
** bez vstupného

čtvrtek 13. 9. 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.

neděle 23. 9. CHLAP NA ZABITÍ
Divadlo a hudba: Pantheon Production, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
Divadelní představení, které se mělo původně 
konat 19. 3., bylo z důvodu nemoci zrušeno. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, 
případné vrácení vstupenek mohou diváci učinit 
v Inforecepci UFFO nejpozději do 25. 5.

středa 3. 10. VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
VLADIMÍR MERTA TRIO
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné do 2. 10. 290 Kč, 
v den koncertu 340 Kč ** předprodej vstupenek 
od 9. 4.

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.

KAREL MALICH: … PROSTĚ SE TO DĚJE
Bez Karla Malicha (nar. 1924), rodáka z východních Čech, by české 
umění posledních více jak padesát let ztrácelo svůj lesk a brilanci. 
Na přelomu 50. a 60. let zcela po svém přehodnotil svoji empatic-
kou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem 
rodných Holic. Výsledkem byla překvapivě jiná, nová podoba české 
krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací je od té doby 
syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se 
prostoupit atmosférou, světlem a konfi gurací viděného. Malich 
rovněž objevil kouzlo redukce, když zhušťováním použitých pro-
středků dospěl ke konci šesté dekády minulého století až k jedi-
nému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přes-
ně vymezeným místem. Tehdy také „konstruoval“ osobité reliéfy 
a objekty, jimiž se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu. 
Od sedmdesátých let je Malich proslulý svými drátěnými plastikami 
a pastely. Obojí jsou uhrančivým svědectvím viděných a cítěných 
vizí. Umělec jimi přestupuje práh časoprostoru a zaznamenává pří-
tomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího.
Výstava představující průřez tvorbou tohoto legendárního české-
ho umělce bude zahájena netradičně ve čtvrtek 10. 5. v 17:00 ho-
din, uvede ji kurátor Martin Dostál. Výstava potrvá do 16. 6.

ROBERT VANO: OD SAHARY PO HIMALÁJ
Ve výstavních prostorách Městského úřadu Trutnov bude ve středu 
2. 5. v 17:00 hodin zahájena výstava „Od Sahary po Himálaj“ při-
pravená ve spolupráci s Fotoinstitutem z Prahy. 
Výběr fotografi í zaštítil světově uznávaný módní a reklamní foto-
graf Robert Vano, který vernisáž zahájí. Mistr oslaví v květnu vý-
znamné životní jubileum. Pro zájemce bude od 17:30 hodin ve Vel-
kém sále MěÚ připraveno jeho fotografi cké vzpomínání „Memo-
ries“.Na vernisáži zahraje skvělý trutnovský jazzový kytarista Vít 
Beneš. Výstava potrvá do 15. 6.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

O NEPLECHÁCH V MIAMI
středa 9. 5. ** 16:00 hodin ** ve studovně

Již po několikáté k nám z Miami zavítá lékař a spisovatel Jiří Lam-
berk. Studoval na lékařské fakultě UK v Praze, poté krátce pracoval 
v nemocnici v Českém Brodě. Od roku 1976 žije v USA, kde působí 
jako anesteziolog v Miami na Floridě. Vybudoval si tam úspěšnou 
kariéru nejprve v University Of Miami / Jackson Memorial Hospital. 
V současnosti působí v Memorial Hospital Hollywood.
Autor nám představí svou nejnovější knihu s příběhy o lidských 
vztazích plných emocí a citů (další dílo z miamské série). Odkry-
je nové detaily z nám již známého „špitálu“. Střípky do mozaiky 
postav a postaviček doktorů jsou podány tak, jako bychom s nimi 
v lékařské jídelně zrovna také seděli a nezávazně tlachali. Autobi-
ografi cké části knihy jsou psány s velkou upřímností a v mnohém 
odhalují i rozvernou povahu samotného autora, kterou při besedě 
budete mít možnost osobně poznat. 

KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
pondělí 14. 5. ** 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 na ně čekat zají-
mavé knížky plné pěkných obrázků.

POVÍDÁLCI
úterý 22. 5. ** 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.

DRÁČEK
čtvrtek 24. 5. ** 16:00 - 17:00 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.

PEVNOSTI BEZ LEGEND:
ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938

úterý 29. 5. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Zveme širokou veřejnost na přednášku, která bude pojednávat 
o strategických východiscích a programech výstavby čs. opevnění. 
RNDr. Miroslav Kejzlar nás orientačně seznámí s jednotlivými typy 
pevnostních staveb, jejich odolností a s předpokládanými mož-
nostmi. Specifi cky se bude zabývat pevnostní linií na Trutnovsku, 
která představuje jeden z vrcholů československého pevnostního 
stavitelství. Přednáška bude provázena promítáním textů, map, 
plánů a fotografi í. 

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ S ANDERSENEM V POBOČCE HSM
V noci z 23. na 24. 3. proběhla v naší pobočce v Horním Starém 
Městě další Noc s Andersenem. Sešlo se 12 dětí ve věku 7 - 11 let, 
které pilně chodí do knihovny, a proto se mohly zúčastnit nocová-
ní. Tento rok byl věnován krásné knížce Povídání o pejskovi a ko-
čičce od Josefa Čapka. Děti přišly v přestrojení za kočičky a pejsky. 
Na začátku večera proběhla soutěž o nejhezčí masku a poté ná-
sledoval program složený ze soutěží, kvízů a her. Po splnění všech 
náročných úkolů se děti uložily ke spaní. Některé si ještě četly při 
baterce. Věříme, že pro malé nocležníky to byla bezva noc. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

Další informace na www.zustrutnov.cz

MÁME RÁDI ZVÍŘATA
středa 9. 5. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Vystoupí žáci sólového zpěvu ze třídy Yanky Stránské. Uslyšíte písně 
o zvířatech za doprovodu učitelů ZUŠ (Drahomíra Tvrdíková, Lucie 
Viesnerová, Lukáš Červený, Magdalena Josífková, Lenka Jiranová). 
Žáci tanečního oboru Jany Michaličkové předvedou choreografi i 
na klavírní skladbu Motýl. Vystoupí žáci z hudební přípravky pod 
vedením Ireny Janigové a komorní sbor Bosorky. Výtvarné deko-
race vytvořili žáci výtvarného oboru pod vedením Dity Prouzové.
Ve čtvrtek 10. 5. od 10:00 hodin se uskuteční výchovný koncert pro školy.
 

JARNÍ KONCERT
čtvrtek 17. 5. ** 17:30 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Vystoupí pěvecký sbor, komorní soubory a sólisté ZUŠ Trutnov. 

POHÁDKOVÉ PÍSNĚ A MELODIE
úterý 22. 5. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Vystoupení žáků hudební přípravky pod vedením Ireny Janigové 
a mladších žáků klavírní třídy Lucie Viesnerové. Žáci hudební pří-
pravky zazpívají písně z pohádky Tři bratři s doprovodem žáků 
z klavírního oddělení, žáci na klavír zahrají melodie z Večerníčků, 
pohádek a fi lmů. 

ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU
středa 23. 5. ** 16:30 a 18:00 hodin 

taneční sál ZUŠ (budova A, Školní 151)

Absolventské interní představení žáků 7. ročníku I. stupně na mo-
tivy Erbenovy Kytice a 4. ročníku II. stupně na téma „Retrospekce 
přítomného okamžiku“. Diváci zhlédnou autorské choreografi e 
žáků, společnou choreografi i v režii EKS DANCE COMPANY a mno-
ho dalšího.

ZUŠ OPEN 2018
čtvrtek 24. 5. ** městský park 

sraz v 15:00 hodin na Krakonošově náměstí

2. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol 
ve veřejném prostoru. Po loňském úspěšném happeningu jsme pro 
vás připravili nový program. Letošní ZUŠ Open zahájí v 15:00 ho-
din rozpustilý průvod masek. Za hudebního doprovodu poputuje 
z Krakonošova náměstí do městského parku. Téma trutnovského 
happeningu „Květ života“ bude zasazeno do prostředí městského 
parku, který ožije hudbou, tancem a tvořivými dílnami pro děti. 
Programem vás provede literárně dramatický obor. Odpoledne je 
vhodné pro rodiny s dětmi a zájemce z řad veřejnosti, kteří mají 
rádi umění. V průběhu odpoledne uslyšíte například pěvecký sbor, 
komorní soubor Piacere, folklórní soubor ZHOR, dechový orchestr 
a další. Těšit se můžete na výtvarné aktivity pro děti i dospělé, na-
příklad origami na souši i ve vodě a další překvapení. 
Harmonogram bude upřesněn na plakátech a na webových strán-
kách školy. Program bude ukončen mezi 18. a 19. hodinou. Těšíme 
se na vaši účast! Za organizátory ZUŠ Open Lucie Viesnerová. 

Srdečně vás zvu na tyto i další akce ZUŠ Trutnov.
Mgr. Blanka Matysková, ředitelka ZUŠ Trutnov
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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.

PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SCÉNA 
V TRUTNOVĚ 1948 - 1958

Výstava prostřednictvím dobových fotografi í, plakátů a dalších tis-
kovin přibližuje opomíjenou historii profesionálního divadelního 
souboru, který v Trutnově působil v letech 1948 - 1958. Divadlo 
mělo domovskou scénu v areálu Na Nivách, ovšem často hostovalo 
i v okolních obcích a městech. Výstava potrvá do 10. 6.

KONEC TRADIČNÍHO HOSPODAŘENÍ V KRKONOŠÍCH?
Po druhé světové válce nastaly v Československu významné změny, 
které zásadně ovlivnily tradiční zemědělskou činnost nejen v Krko-
noších ale i v jejich podhůří. Soukromě hospodařící zemědělci byli 
postupně vytlačováni horskými pastvinářskými družstvy a od kon-
ce 40. let též nově zakládanými JZD. Výrazně se změnila také 
technologie zemědělské činnosti, kdy koně a samovazy postupně 
nahradily traktory. Výstava připomíná prostřednictvím dobového 
zemědělského náčiní a nářadí, fotografi í, archivních materiálů 
i výpovědí pamětníků změny v zemědělství ve 40. a 50. letech 20. 
století. Výstava uspořádaná ve spolupráci s Krkonošským muzeem 
ve Vrchlabí potrvá do 27. 5.

JAROSLAV UDATNÝ: SPLNĚNÁ PŘÍSAHA
Jedním z odbojářů, kteří během druhé světové války působili 
v řadách československé zahraniční armády, byl i Jaroslav Udatný 
(1910 - 1983), rodák ze Semilska, od roku 1940 příslušník čs. vojen-
ské jednotky na Středním východě a později ve Velké Británii. Kon-
cem 50. let se přestěhoval na Trutnovsko, kde žil až do své smrti. 
Nově vydaná publikace přibližuje Udatného strastiplnou válečnou 
anabázi. 
Prezentace publikace, jejíž součástí bude přednáška PhDr. Ivo Na-
vrátila ze Státního okresního archivu Semily, se uskuteční ve čtvr-
tek 3. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Letos si připomínáme již 73. výročí ukončení druhé světové války. 
Na unikátních snímcích, které pořídil Stanislav Veselý (1903 - 1980), 
je zachyceno osvobození Dvora Králové nad Labem Rudou armá-
dou v květnu 1945, pohřeb obětí květnového povstání atd. 
Projekce fotografi í s komentářem PhDr. Ondřeje Vašaty se usku-
teční ve čtvrtek 10. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ODBOJÁŘI ING. KAREL HOŠEK 
A PPLK. V. V. JOSEF SVOBODA

V roce 2017 byly natočeny dokumenty o dvou významných trut-
novských občanech, protinacistických odbojářích Ing. Karlu Hoško-
vi a pplk. v. v. Josefu Svobodovi. 
Součástí komponovaného večera bude nejen projekce obou do-
kumentů, ale i přednáška Mgr. Petra Ulmana ze Svazu bojovní-
ků za svobodu, který připomene odbojovou činnost těchto dvou 
osobností. Akce uspořádaná ve spolupráci se Svazem bojovníků 
za svobodu - Oblastním výborem Trutnov se uskuteční ve čtvrtek 
17. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

HORSKÁ PASTVINÁŘSKÁ DRUŽSTVA
NA OKRESE TRUTNOV 1946 - 1949

V důsledku zásadních proměn skladby obyvatelstva v Krkonoších 
i Podkrkonoší po druhé světové válce v souvislosti s organizova-
ným dosídlováním krajiny se naskytla plánovačům na minister-
stvu zemědělství unikátní možnost ovlivnit tradiční zemědělskou 
výrobu na pětině rozlohy dosídlované půdy. Řízeně a tzv. shora 
vznikala tehdy horská pastvinářská družstva, která měla vyrovnat 
nezájem dosídlenců o odlehlá území s malými hospodářstvími, 
typickými i pro oblast trutnovského okresu. Družstva se potýka-
la s řadou problémů, a jejich úspěšnost tak byla různá a v čase 
proměnlivá. O problematice pastvinářských družstev pohovoří 
historička PhDr. Tamara Nováková z Albeřic. Přednáška proběhne 
ve čtvrtek 24. 5. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ZALOŽENÍ A PÁD HORSKÝCH JZD V KRKONOŠÍCH
Kolektivizaci zemědělství se v 50. letech nevyhnuly ani horské obce 
na Trutnovsku. Etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D., z Krkonošského 
muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí na konkrétních situacích nastí-
ní, s jakými problémy se zakladatelé horských JZD potýkali a proč 
jejich existence skončila zpravidla fi askem. Novopečení dosídlenci 
pohraničí neměli většinou zkušenosti s hospodařením ve vyšších 
polohách, které vyžaduje specifi cké znalosti a zkušenosti, v minu-
losti přenášené z generace na generaci. V jistém ohledu byl ale 
zásadnějším faktorem nefunkčnosti horských JZD počáteční ko-
lektivizační tlak, respektive celostátně řízené ustavení JZD z roku 
1949. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 31. 5. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

IRSKÁ KLETBA
Činoherní divadlo A: Komorní činohra, Praha

Irská kletba je příběhem Irů, kterým se rozplývá vidina amerického 
snu pro fatální „prokletí“ týkající se toho, kde jsou muži nejzrani-
telnější.
Komedie o malém velkém problému se dočkala velkého ohlasu 
v New Yorku, Bostonu, na Floridě, v Londýně, Dublinu a Edin-
burghu. A tvůrci této inscenace věří, že podobné reakce vyvolá 
také u nás. Na některé „věci“ jsou přece chlapi stejně citliví na ce-
lém světě… 
Česká premiéra! Nevhodné do 15 let.
Režie: Jiří Bábek. Hrají: Štěpán Benoni, Zdeněk Velen, Radek 
Valenta, Jan Teplý, Lukáš Král.
pátek 11. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku ČDA, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej 
vstupenek od 3. 4.
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CHAPLIN
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Mladá Boleslav

Těšíme se z velkého úspěchu skvělé inscenace Městského divadla 
Mladá Boleslav s Matoušem Rumlem v titulní roli geniálního ko-
mika a umělce, která doslova uchvacuje publikum po celé repub-
lice, a jsme rádi, že vám ji můžeme nabídnout také u nás v Uffu. 
CHAPLIN je velmi výrazné, vtipné, smutné i inspirující představení 
s výbornými hereckými výkony, ve kterém na sebe právem strhává 
pozornost Matouš Ruml. Ten se doslova našel v pohybech i gestech 
této známé fi lmové postavy s knírkem, buřinkou a hůlkou. Matouš 
Ruml rozesmává, dojímá, zneklidňuje i plasticky modeluje různé 
podoby Chaplina, kterého na jevišti nehraje, on jím je!
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních 
her. Tak třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikome-
dii. Jeho vztah k nemocné matce je jímavá a citlivá balada. Jeho 
dar najít v každé lidské situaci humor je groteska grotesknější 
než jeho grotesky fi lmové. Jeho posedlost fi lmem si nezadá s Mo-
zartovou vášní k hudbě a jeho konfl ikt s americkou justicí by byl 
výsostným politickým divadlem. Chaplinův život jako by 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 Matouš-
ková, 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 abo-
nentku ČDB, ostatní - vstupné 400, 375, 350 Kč ** předprodej vstu-
penek od 3. 4.

STARCI NA CHMELU
Divadlo a hudba: Městské divadlo v Mostě

Posledním titulem, který měl uzavřít letošní divadelní sezonu abo-
nentní skupiny Divadlo a hudba, byla inscenace ŠEDESÁTKY. Měst-
ská divadla pražská nám však oznámila, že tento muzikál u nás 
nezvládnou scénicky realizovat, a proto jsme hledali náhradní ti-
tul, který vám nabídneme. Naše volba padla na muzikál STARCI 
NA CHMELU. 
Tento první a patrně i vůbec nejznámější český fi lmový muzikál 
všichni jistě znáte. Natočil ho režisér Ladislav Rychman v roce 
1964 podle námětu a scénáře Vratislava Blažka s Vladimírem Pu-
choltem, Ivanou Pavlovou a Milošem Zavadilem v hlavních rolích. 
I po více než 50 letech je to muzikál stále oblíbený, a proto věříme, 
že se vám bude líbit i v divadelní podobě. Nabízíme vám jej v režii 
Zbyňka Srby v provedení Městského divadla v Mostě. Známé písně, 
láska, svoboda i naděje ve slavném muzikálu z šedesátých let. To 
vše s živou kapelou!
Režie: Zbyněk Srba. Hrají: Ondřej Dvořák, Kristýna Hulcová, Jakub 
Koudela, Andrea Traganová, Jiří Kraus, Zita Benešová, Matyáš Pro-
cházka, Michal Krupa, Lilian S. Fischerová.
úterý 15. 5. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentku DH, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstu-
penek od 3. 4.

MÁJOVÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ
Příjemné posezení s hudbou a občerstvením. Hraje country skupi-
na PĚNA, uvidíte taneční vystoupení Star Westu a pro děti bude 
v rámci této akce připravena procházka se soutěžemi v okolním 
lesoparku. Odpoledne zpříjemní také vojáci z Klubu vojenské 
historie Trutnov.
sobota 12. 5. ** u památníku generála Gablenze na vrchu Šibeníku 
** 15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného  

IVANA ŠTENCLOVÁ A PAVEL FORMAN: TOTEMY
Ivana Štenclová (nar. 1980) vystudovala střední uměleckoprůmys-
lovou školu v Opavě. Poté pokračovala ve studiu u profesorky Jitky 
Svobodové v ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. Za svoji diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky. Vystavo-
vat začala již za dob svých studií.
Ivanu Štenclovou přitahují tváře. Ve svých dílech je perforuje nebo 
vyřezává a pak vrství. Předmětem jejího zájmu je převádění kresby 
nebo nějakého konkrétního tvaru do prostoru. Hraje si s křivkami, 
které potom upravuje v počítači. Nejdříve je nakreslí a pak vypa-
luje na laseru.
Druhý z vystavujících umělců je Pavel Forman (nar. 1977). Rok 
po maturitě vydává první básnickou sbírku Zlámrkef. V letech 
1997 - 2001 studuje v Olomouci na Univerzitě Palackého. Od roku 
2002 navštěvuje přednášky o nové německé literatuře a kultuře 
jižní Asie na Humboldtově univerzitě. Svá studia úspěšně ukon-
čil na prestižní berlínské Universität der Künste v roce 2006. Pavla 
Formana baví šablony. Začal s nimi na studiích v Berlíně. V té době 
ještě nebyly možnosti laseru a digitálního tisku, všechno se řezalo 
ručně. 
V Galerii UFFO se představí oba umělci jako individuality, ale také 
jako partneři.
Vernisáž se koná ve středu 9. 5. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
10. 5. - 19. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

CIRK-UFF
31. 5. - 3. 6.

8. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory města Trutnova, 

Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje 
a pod trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

Partner festivalu: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Vstupenky na placená představení je možné od 16. 4. zakoupit 
v Inforecepci UFFO, v Turistickém informačním centru, příp. online 
na www.uffo.cz nebo www.cirkuff.cz
Tradičně nabízíme (pouze v Inforecepci UFFO) také Cirk-UFF pasy 
v ceně 950 Kč. Tyto pasy opravňují majitele ke vstupu na vybraná 
placená vystoupení, která se uskuteční v rámci festivalu, za vý-
razně zvýhodněnou cenu. Cirk-UFF pasů bude vydáno omezené 
množství - 100 ks. Jejich prodej bude ukončen nejpozději 25. 5. 

ONYX PRODUCTIONS: 360 ALLSTARS
Fenomenální představení propojuje pouliční hrátky s nejlepšími 
představiteli různých oborů. Soubor se může pochlubit meziná-
rodním hvězdným obsazením, které tvoří dvakrát oceněný světový 
šampion BMX, dva světoví mistři breakdance, mezinárodně uzná-
vaný basketbalový freestyler a výjimečný pouliční „cyrwheelista“. 
Když se k tomu ještě přidá úžasný živý soundtrack bubeníka Gene 
Petersona a MC Romana spojený s velkolepou projekcí, vzniká 
vzrušující, hudebně i vizuálně ohromující zážitek. 360 ALLSTARS je 
revoluční show, z níž se vám vzrušením bude točit hlava.
V rámci letošního ročníku Cirk-UFFu bude uvedena 30minutová 
verze představení.
Účinkují: Basketballman (Basketball Freestyler), Peter Sore (BMX 
Flatlander), Roman MC (Freestyle Rapper), Gene Peterson (Master 
Musician).
UFFO ** čtvrtek 31. 5. od 19:00 hodin, pátek 1. 6. od 18:00 hodin, 
sobota 2. 6. od 19:00 hodin ** vstupné 200, 170 Kč
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CIRCO FRICO: BIBI2
Bibi2 je fyzický dialog na pozadí lidských vztahů. Dlouhé vzdále-
nosti a nepostradatelné vazby načrtávají scénu s beckettovskou 
příchutí: muž a žena se pokoušejí vyjadřovat rysy svých osobností 
uvnitř jejich vztahu. Svoboda, nebo omezení?
Dvě holé židle vytvářejí scénografi i života stráveného učením, jak 
„sedět“ ve světě, jak najít to správné místo ve vesmíru, ve kterém 
jste se jednoho dne objevili při hledání cesty zpět. Dvě stejné žid-
le pro dva různé světy, český a italský, mužský a ženský, normální 
a nelogický. Skrze svá těla umělci vyprávějí příběh o výzvě rozma-
nitosti, navrhují alternativní řešení těžkého dialogu, který se stává 
tancem.
Současné cirkusové představení pro divadelní prostory využívá 
prvky fyzického divadla, párové akrobacie a manipulaci s objekty. 
Vhodné pro publikum od 6 let. 
šapitó ** čtvrtek 31. 5. ** 20:00 hodin ** vstupné 150 Kč

FAUNA: FAUNA
Fauna je novocirkusový soubor kombinující špičkovou akrobacii 
a fyzické divadlo s živou hudbou. Mezinárodní uskupení šesti čle-
nů, prvotřídních umělců světové úrovně. 
Představení nazvané Fauna nabízí úchvatné nahlédnutí do oblasti 
primárního chování člověka, vytvořené umělci ze souborů Gravity 
& Other Myths, NoFit State Circus, Seven Fingers a Poivre Rose. 
Svědectví o obřadech dvoření, agresivitě soutěžení, vypočítavos-
ti (mazanosti) člověka dle Machiavelliho pohledu, ale zároveň 
i o obyčejném potěšení ze hry, kterou nám show prostřednictvím 
úchvatných dovedností samotných akrobatů přináší. Vše je navíc 
umocněné skvělou živou hudbou v provedení akustického kytaris-
ty a hráče na perkuse, kterým je Geordie Little.
Účinkují: Daniel Cave-Walker, Rhiannon Cave-Walker, Enni-Maria 
Lymi, Matt Pasquet a Imogen Huzel. Hudba: Geordie Little.
šapitó ** pátek 1. 6. od 19:30 hodin, sobota 2. 6. od 20:00 hodin 
** vstupné 320 Kč

TIME IN SPACE: THE DISPLACED 
Ve světě, v němž usilujeme o více lidského sbližování, využívá 
představení nový cirkus jako médium, které diváky vybízí k zamyš-
lení a seberefl exi. Kombinuje vysokou akrobatickou úroveň s výje-
vy odloučení, touhy a konečného opětovného shledání. Předestírá 
zásadní paradox současnosti spočívající v tom, že ačkoli můžeme 
být fyzicky nadosah, od navázání skutečného emočního a mentál-
ního spojení býváme velmi daleko. 
UFFO ** pátek 1. 6. od 21:00 hodin, sobota 2. 6. od 21:30 hodin ** 
vstupné 310, 280 Kč

CIE DES PIEDS PERCHÉS: MUTE    
Většina dospělých nad 30 let neslyší zvuk o frekvenci 18 - 21 kHz. 
To však neznamená, že tento zvuk neexistuje. Představení MUTE 
otevírá to, co bývá skryté - druhý svět, který se rozezní, když první 
utichá. Skutečné jsou ovšem oba dva, jen v každém platí jiná pra-
vidla. Důležité je vědět, zda už jste překročili pomyslnou hranici 
a ve kterém z nich se zrovna nacházíte.
Švýcarské akrobatky Stéphanie a Morgane, které se věnují závěsné 
akrobacii na laně, se v inscenaci MUTE zabývají tenkou hranicí mezi 
normálností a šílenstvím. Tvorbě představení předcházela řada 
rozhovorů s českými i zahraničními psychiatry, psychology i lidmi 
s psychickými poruchami. Během nich se ukázalo, že hranice mezi 
oběma světy jsou prostupnější, než se na první pohled může zdát. 
Jak je rozeznat, jsou-li oba světy stejně reálné? Mít pevnou půdu 
pod nohama neznamená totéž jako stát pevně nohama na zemi.
Účinkují: Stéphanie N’Duhirahe, Morgane Widmer.
šapitó ** pátek 1. 6. ** 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč

BRATŘI V TRICKU A HOLEKTIV: LOV
Vážení přátelé, vítáme vás všechny jménem mysliveckého sdružení 
Bratři v tricku a obory Holektiv na dnešním honu. Chtěli bychom 
vás upozornit na dodržování bezpečnostních předpisů. Zásadně 
nestřílejte kachny, které letí nízko, a mezi vysokou skolte jen sla-
bé kusy. Buďte obezřetní, neboť postřelená husa se vždycky ozve. 
Ke stovkám lišek, laní a srn přidejte další trofej. Ale pozor! Mnoho 
žen zajícova smrt a z lovce se snadno stane lovná zvěř. Na závěr 
honu vás zveme na velké myslivecké hody. Sele už je jako dort, 
pivo jako křen a kapela má říz. A tak vám přejeme hezké počasí, 
naladěnou vábničku, rovné broky, dobrou mušku a LOVU ZDAR! 
Koncept a režie: Veronika Poldauf Riedlbauchová. Interpretace: 
Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará, Adam Jarchovský 
a Václav Jelínek.
šapitó ** sobota 2. 6. ** 13:00 hodin ** vstupné 200 Kč
  

RADIM VIZVÁRY: SÓLO 
Radim Vizváry - mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. 
A také držitel Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima 
a jiný tanečnědramatický žánr. Inscenace SÓLO nabízí TO NEJLEP-
ŠÍ z jeho pantomimické tvorby. Od klasické pantomimy k butó, 
od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho pan-
tomima je moderní, čistá a aktuální. I když se nechává ovlivňovat 
jinými styly, nakonec se vždy vydává vlastní cestou. Radim Vizváry 
vám představí klasická i současná, poetická i komická díla. Smát se 
i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova - k jeho umění 
totiž nejsou potřeba. 
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry. 
UFFO ** sobota 2. 6. ** 15:00 hodin ** vstupné 280 Kč
   

LOSERS CIRQUE COMPANY: KOLAPS 
Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost, která ničí, 
bortí a drtí. Kolaps, který buduje, zoceluje, utužuje nebo se jen 
rutinně vrací, aniž bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítom-
nost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, 
nelze překročit svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá 
s jedincem a co naopak s celou společností. Otočí se společnost 
ke kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince, nebo 
nabídne pomocnou ruku?
šapitó ** sobota 2. 6. od 17:00 hodin, neděle 3. 6. od 18:00 hodin 
** vstupné 320 Kč

HOLEKTIV: KAFFEEKLATSCH
Divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou. Pojem Kaffeeklatsch, 
neboli klevetění u kávy, pochází z období 1. poloviny 19. století. V této 
době nemohly ženy navštěvovat veřejné kavárny, a tak se začaly střídavě 
scházet ve svých domácnostech, kde popíjely kávu a povídaly si. Muži 
poté tomuto zvyku začali říkat Kaffeeklatsch.
šapitó ** neděle 3. 6. ** 13:00 hodin ** vstupné 150 Kč

VÍT NEZNAL & KOL.: CHYBA
Nová inscenace na pomezí nového cirkusu a pohybového divadla 
od mezinárodního tvůrčího týmu kolem režiséra Víta Neznala. 
Existuje určitá pravděpodobnost, že se během představení nesta-
ne žádná chyba.
Tvůrčí tým sdružuje herce a akrobaty z různých částí Evropy i růz-
ných žánrů. Z akrobatek je domácímu publiku dobře známé duo 
Stephanie N´Duhirahe a Eliška Brtnická (v alternaci s Eliškou Kaspr-
zyk), které se věnují závěsné akrobacii na laně a na hrazdě. Ko-
řeny v tanečním a pohybovém divadle pak mají mladí performeři 
Florent Golfi er a Viktor Černický. 
UFFO ** neděle 3. 6. ** 14:15 hodin ** vstupné 150 Kč
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V SEZÓNĚ 2018 - 2019
Nová divadelní sezóna začne na podzim 2018 a poběží až do květ-
na 2019. UFFO nabídne již tradičně předplatné ve čtyřech skupi-
nách: Činoherní divadlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba, 
Delikatesy. Po osmi představeních nabídnou první tři uvedené sku-
piny, sedm představení bude tvořit nabídku skupiny Delikatesy.
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné před-
platitelské skupině, jakou měli v sezóně 2017-18, a to buď vyplně-
ním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním přihlášky 
na e-mailovou adresu: rygrova@uffo.cz. Do e-mailu je potřeba 
uvést VŠECHNY tyto údaje: jméno a příjmení abonenta, abonentní 
skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo Delikatesy), čísla řady a sedadel, 
která měl abonent v sezóně 2017-18, a požadovaný počet - kolik 
míst chce abonent rezervovat pro sezónu 2018-19. 
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé od 16. 4. 
do 18. 5. 2018. Na pozdější požadavky a neúplné přihlášky nebude 
brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa ve všech 
čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům 
rezervovat i stejná místa v hledišti, nemůžeme je však zaručit. 
Těm, kdo uvedli svou mailovou adresu, zašleme na přelomu květ-
na a června zprávu o tom, která místa mají rezervovaná na další 
sezónu.
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, 
mají pak na zakoupení rezervovaných abonentek v Inforecepci 
UFFO přibližně 1,5 měsíce, a to od 18. června do konce července 
2018. Předplatitelé - pokud si v uvedeném termínu nové abonent-
ky nevyzvednete, vaše rezervace se ruší!    
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří ne-
využili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit 
abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 11. června 
do konce července 2018.

ČINOHERNÍ DIVADLO A 
RASPUTIN
Východočeské divadlo Pardubice
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU  
- Božena Němcová
Divadlo Viola, Praha a VM ART production s.r.o.
CENA ZA NĚŽNOST
Činoherní studio Bouře, Praha
SMRT A DÍVKA
Divadlo Ungelt, Praha
PYGMALION
Městské divadlo Mladá Boleslav
PARFÉM V PODEZŘENÍ
Divadlo Radka Brzobohatého, Praha
CRAVATE CLUB
Divadelní společnost Duet 
DETEKTOR LŽI
Divadelní spolek Kašpar, Praha 

ČINOHERNÍ DIVADLO B 
DOKONALÁ PITOMOST
Divadlo NaHraně, Praha
MINDGAME 
- Líbezné vyhlídky
StageArtCZ, s.r.o. Brno
ZLOMATKA
Divadlo v Řeznické, Praha 
AGENT tzv. SPOLEČENSKÝ
Testis, z. s. Praha 
koprodukce: Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha a UFFO
VINCENC
Klicperovo divadlo Hradec Králové
PERFECT DAYS
Pantheon Production, Praha
ÚČA MUSÍ PRYČ
Divadlo Verze, Praha
LÍBÁNKY NA JADRANU
Studio DVA, Praha 

DIVADLO A HUDBA
PRODANÁ NEVĚSTA
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice
TICK, TICK… BOOM!
Divadlo Na Prádle a art4rent
FRIDA KAHLO
ADF
SMOLÍKOVI A JEJICH PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Studio DVA, Praha
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadlo Palace, Praha
HRABĚ 2.15: BEZ DECHU
Divadlo NaHraně, Praha
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4
Divadlo v Dlouhé, Praha
THRILLER FIGAROVA SVATBA
Run OpeRun

DELIKATESY 
MÉDEIA
JEDL, z. s.
FINALE
Analog (mezinárodní obsazení)
LeŤ
Taneční sólo Markéty Stránské
CONTEMPORARY?
Arts Printing House (Litva)
CIRK LA PUTYKA
hudební projekt (zatím bez názvu)
MINE
T.I.T.S. (CZ/NOR/DK/SWE)
THE RITE OF SPRING 
Yossi Berg & Oded Graf (Izrael)

CENY PŘEDPLATNÉHO:
skupiny ČDA, ČDB, DH (8 představení): 2.880, 2.680, 2.480 Kč
skupina Delikatesy (7 představení): 2.520, 2.345 Kč 
osoby na invalidním vozíku: sleva 50 %
doprovod osoby na inv. vozíku: sleva 30 %
studenti: sleva 30 % ve skupině Delikatesy

ZMĚNA PROGRAMU I TERMÍNŮ VYHRAZENA! 

foto: Martina Venigerová
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KVĚTEN  2018

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

 

1. úterý
19:30 hodin

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

2. středa
19:30 hodin

MŮJ SYN
Francouzské drama. Julien najde na záznamníku vzkaz od své bývalé 
ženy, která mu s pláčem oznamuje, že se během školního výletu v ho-
rách ztratil jejich sedmiletý syn. Julien se ho vydává hledat. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 90 Kč

3. čtvrtek
19:30 hodin

SCREAM FOR ME SARAJEVO
Úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál 
frontman kapely IRON MAIDEN Bruce Dickinson v roce 1994 uprostřed 
obléhaného Sarajeva.
Přístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 150 Kč

4. pátek
5. sobota
17:00 hodin

V HUSÍ KŮŽI
Americko-čínská animovaná dobrodružná komedie. Napínavý příběh 
neposlušného housera, který při přeletu spadne a srazí dvě malá káčát-
ka. S poraněným křídlem pak pomáhá káčátkům najít ztracenou rodinu.
Přístupno ** dabing ** 91 minut ** vstupné 120 Kč

4. pátek
5. sobota
19:30 hodin

TICHÉ MÍSTO
Americký thriller. Vybrali si k životu tiché místo. Jediný hlasitější zvuk se 
stává spouštěčem pro nepředstavitelný teror. Hluk v těchto končinách 
může znamenat rozsudek smrti.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

6. neděle
17:00 hodin

SHERLOCK KOUMES
Americká animovaná dobrodružná detektivní komedie.
Přístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 115 Kč, děti 90 Kč

6. neděle
19:30 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR (2D)
Americké akční sci-fi .
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 155 minut ** vstupné 120 Kč

7. pondělí
19:30 hodin

MIAMI
Finská variace na slavné drama Thelma a Louise vypráví příběh dvou 
sester, barových tanečnic.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 90 Kč

8. úterý
19:30 hodin

TGM OSVOBODITEL
Životopisný snímek Věry Chytilové, který vznikl jako střihový dokument 
v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7. březnem 1990, 
na který připadlo 140. výročí narození T. G. Masaryka.
Přístupno ** česky s anglickými titulky ** 60 minut ** vstupné 60 Kč

9. středa
19:30 hodin

GRYGAR
Český dokument o jednom z nejslavnějších českých vědců. Jiří Grygar, 
astrofyzik a hlavně popularizátor vědy, dokáže i ty nejsložitější otázky 
světa přiblížit nejjednodušším způsobem. Na vzniku dokumentu se po-
díleli studenti Slezské univerzity v Opavě.
Přístupno ** 84 minut ** vstupné 90 Kč

10. čtvrtek
19:30 hodin

GAUGUIN                                                                                        ART fi lm
Francouzské biografi cké drama. Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. 
Chce malovat v divočině, daleko od morálních, politických a estetických 
kódů civilizované Evropy. Vydává se do džungle, potýká se se samotou, 
chudobou a nemocí. Ale také poznává Tehuru, která se stane jeho že-
nou a modelem pro jeho nejlepší obrazy.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 90 Kč

11. pátek
12. sobota
17:00 hodin

PŮLNOČNÍ LÁSKA
Americké romantické drama. Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí 
na denní světlo. Od dětství je celé dny zavřená ve svém domě a ven 
může vyjít jedině v noci. Její život se změní, když potká Charlieho.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 91 minut ** vstupné 110 Kč

11. pátek
19:30 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie. 
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

12. sobota
13. neděle
19:30 hodin

POMSTA
Francouzský akční thriller. Nikdy neberte milenku na pánskou jízdu! Ob-
zvlášť, pokud se chcete věnovat lovu… 
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 100 Kč

13. neděle
17:00 hodin

KLUCI Z HOR
České komediální drama o vztahu mentálně postiženého strýce se sy-
novcem, které svede osud dohromady.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

14. pondělí
19:30 hodin

PŘÍSLIB ÚSVITU
Francouzské romantické životopisné drama. Příběh o silném poutu mezi 
matkou a synem.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 130 minut ** vstupné 90 Kč

15. úterý
16. středa
19:30 hodin

SOUBOJ POHLAVÍ
Americko-britská komedie. Začátek 70. let, sexuální revoluce v plném 
proudu a na kurtu se proti sobě sejdou bývalý tenisový šampion, gam-
bler a fl outek v jednom Bobby Riggs a feministka Billie Jean King.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 110 Kč

16. středa
10:00 hodin

OMALOVÁNKY
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Proč jsou na obloze draci, Oma-
lovánky, Perníkový dědek, Přírodopis v cylindru, Ušatá Cecílie, Medicína, 
Vláček Kolejáček.
Pro nejmenší ** 67 minut ** vstupné 30 Kč

17. čtvrtek
19:30 hodin

BUFO ALVARIUS - THE UNDERGROUND SECRET                           ART fi lm
Český dokumentární fi lm F. Záruby. Radikální svědectví o nejsilnějším 
známém přírodním psychedeliku a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouš-
tě. Strhující audio-vizuální dobrodružství, které umocňují originální zá-
žitkové animace.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 84 minut ** vstupné 120 Kč

18. pátek
19. sobota
20. neděle
17:00 hodin

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Americký animovaný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době stateč-
ných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.
Přístupno ** dabing ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

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

DEADPOOL 2
Americká akční sci-fi  komedie. Druhý příchod Wade Wilsona alias Dead-
poola, chlapíka mnoha tváří. Superhrdina s hodně černým smyslem pro 
humor a netradičním přístupem k fair play.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 130 Kč

21. pondělí
22. úterý
19:30 hodin

JAK NAPÁLIT BANKU
Německá krimi komedie. Boxer Chris, herec Petr a marketingový spe-
cialista Max poté, co bankovní manažer nechá úmyslně padnout jejich 
životní úspory na nulu, vymyslí šílený plán.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 96 minut ** vstupné 120 Kč

23. středa
19:30 hodin

TAXI 5
Pokračování slavné francouzské akční série. Policista Eddy Maklouf má 
za úkol dostat skupinu italských lupičů, kteří řídí výkonná Ferrari.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 103 minut ** vstupné 110 Kč

24. čtvrtek
19:30 hodin

ŠVÉD V ŽIGULÍKU                                                                            ART fi lm
Český dokument. Automobilka Lada v Toljatti měla v 70. letech západ-
nímu světu ukázat zázrak sovětské prosperity. Byla dokonalou utopií, 
o které se nikdo neodvážil pochybovat.
Přístupno ** česky s anglickými titulky ** 64 minut ** vstupné 110 Kč, 
děti 100 Kč

25. pátek
16:00 hodin

SOLO: A STAR WARS STORY (2D)
Americká sci-fi  sága. Zbrusu nové dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka 
v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném 
zločineckém podsvětí se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů 
ságy Star Wars - Han Solo.
Přístupno ** dabing ** 135 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

25. pátek
19:30 hodin

GANGSTERDAM
Francouzská komedie. Jak získat milovanou ženu? Vykašlat se na sluš-
nost a vrhnout se do kolotoče amsterdamské drogové scény!
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 Kč

26. sobota
27. neděle
17:00 hodin

PSÍ OSTROV
Americko-německá animovaná dobrodružná komedie. Starosta města 
Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí všechny psy k vyhnanství na opuště-
ném ostrově. Naštěstí se za nimi vydává chlapec Atari, který chce zachrá-
nit svého čtyřnohého přítele.
Do 12 let nev hodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 120 Kč

26. sobota
19:30 hodin

SOLO: A STAR WARS STORY (2D)
Americká sci-fi  sága. 
Přístupno ** dabing ** 135 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

27. neděle
19:30 hodin

SOLO: A STAR WARS STORY (3D)
Americká sci-fi  sága.
Přístupno ** dabing ** 135 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

28. pondělí
19:30 hodin

NA KRÁTKO
České drama o dětech, které svoji zkoušku z dospělosti musejí skládat 
předčasně. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci.
Do 12 let nevhodné ** 107 minut ** vstupné 110 Kč

29. úterý
19:30 hodin

ISMAELOVY PŘÍZRAKY
Francouzské drama. Ismael se kdysi oženil s mladou Carlottou, která 
však brzy nato zmizela. Po dvaceti letech nočních můr potkává Sylvii, se 
kterou se sblíží. V tu chvíli se zjevuje Carlotta.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 90 Kč

30. středa
19:30 hodin

DEADPOOL 2
Americká akční sci-fi  komedie. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 130 Kč

31. čtvrtek
19:30 hodin

PLÁŽOVÍ POVALEČI                                                                         ART fi lm
Americký fi lm. Teenager Frankie se snaží uniknout před realitou a těž-
kému soužití s rodiči tím, že se potuluje s kamarády, bandou delikventů 
a fl irtuje na internetu se staršími muži.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 100 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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