ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2018
31. 5. - 3. 6.

CIRK-UFF
8. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Více informací: www.cirkuff.cz
Pořadatel: UFFO
sobota 2. 6.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ADÉLY A MONIKY
ŠČUDLOVÝCH
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 16:30 hodin
pondělí 4. 6. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
úterý 5. 6.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT BARBORY MIŠOŇOVÉ
A MARTINA TALÁBA
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
čtvrtek 7. 6.
TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2018
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 22:00 hodin
pátek 8. 6.
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin
pondělí 11. 6. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
úterý 12. 6.
MAKRONKY MALÝ PRINC
Beseda Radky Luňákové s ochutnávkou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
středa 13. 6. RICHARD III.
Představení Klicperova divadla Hradec Králové
pro SŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 10:00 hodin
středa 13. 6. NAD BÁSNĚMI ANTONÍNA JUSTA
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov ve spolupráci
s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
čtvrtek 14. 6. ZUŠKÁL
Autorský múzikál z Trutnova o lidech, lásce
a umění
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
UFFO ** 17:00 hodin
čtvrtek 14. 6. VLADIMÍR JUNEK, NEŽÁDOUCÍ NOVINÁŘ
Přednáška Mgr. Vladimíry Junkové a prezentace
publikace
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
pátek 15. 6.
JANEK LEDECKÝ S KAPELOU
Koncert v rámci akce
„25 LET TRUTNOV - MĚSTO ELEKTROTECHNIKY“
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí ** 17:00 hodin
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pátek 15. 6.

úterý 19. 6.

středa 20. 6.

čtvrtek 21. 6.

pátek 22. 6.

středa 27. 6.

čtvrtek 28. 6.

pátek 29. 6.

ZUŠKÁL
Autorský múzikál z Trutnova o lidech, lásce
a umění
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
UFFO ** 19:00 hodin
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru a hostů
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT KATEŘINY JÁNOVÉ
A MIKULÁŠE ANDREJČÁKA
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
UFFO a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin
BENJAMING´S CLAN
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
vedle Uffa ** 16:30 hodin
ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI ČESKÉ MENŠINY
V TRUTNOVĚ (2. ČÁST Z OBDOBÍ LET 1918 - 1938)
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
MESCALERO
Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
vedle Uffa ** 16:30 hodin

VÝSTAVY
do 10. 6.

do 15. 6.

do 16. 6.

do 19. 6.

do 30. 6.

PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
V TRUTNOVĚ 1948 - 1958
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ROBERT VANO: OD SAHARY PO HIMALÁJ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
KAREL MALICH: … PROSTĚ SE TO DĚJE
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
IVANA ŠTENCLOVÁ A PAVEL FORMAN: TOTEMY
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
ALENA VALENTOVÁ A KATEŘINA HŮLKOVÁ:
MANŽELSKÁ EROTIKA JE MŮJ KONÍČEK
Výstava provokativních, romantických
a intimních maleb
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 31. 8.

do 15. 9.

8. 6. - 30. 8.

21. 6. - 31. 8.

22. 6. - 30. 9.

27. 6. - 7. 8.

29. 6. - 1. 9.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
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
ZBRANĚ Z MUZEJNÍ SBÍRKY
Vernisáž 7. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KDÚ TRUTNOV: DOLOMITY 2016
Vernisáž 20. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
TRUTNOV - MRTVÉ MĚSTO
DRAMATICKÉ UDÁLOSTI SPRNA 1968
Vernisáž 21. 6. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KLÁRA STODOLOVÁ, LIBUŠE VENDLOVÁ
Vernisáž 26. 6. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
JAROSLAV PANUŠKA
Vernisáž 28. 6. 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 2., 9., DÍLNIČKY PRO DĚTI
16., 23. a 30. 6. Výroba mýdel, svíček, triček, malovaných tašek,
tkaných koberečků, produktů z ovčí vlny
10:00 - 15:00 hodin ** cena od 70 Kč

PŘIPRAVUJE SE
středa 3. 10.

čtvrtek
18. 10.

pondělí
19. 11.
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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.
MANDRAGE
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:30 hodin ** vstupné 370 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 5.
ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018 - 30 LET
Koncert
Pořadatel: VM ART production s. r. o.
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 590, 550, 490 Kč
** předprodej vstupenek od 2. 5.

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.

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 empatickou 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 konﬁgurací viděného. Malich
rovněž objevil kouzlo redukce, když zhušťováním použitých prostředků dospěl ke konci šesté dekády minulého století až k jedinému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přesně 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 přítomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího.
Výstava představující průřez tvorbou tohoto legendárního českého umělce potrvá do 16. 6.

JAROSLAV PANUŠKA
Pravidelnou součástí letního výstavního programu Galerie města
Trutnova se staly krajinářské výstavy. Po několika významných počinech z uplynulých let se snažíme i v letošním roce udržet vysoko
zdviženou laťku a představit dalšího z fenomenálních krajinářů
Mařákovy malířské školy, kterým je tentokrát Jaroslav Panuška
(1872 - 1958). Panuška mezi téměř padesátkou Mařákových žáků
vynikal nejen svojí hutnou malbou, speciﬁckou prací se světlem
a stínem, ale především rozkročením mezi dvěma tvůrčími polohami. Kromě tradiční krajinářské práce, jíž dominují motivy z Posázaví, hrad Lipnice a Trosky, ale také maríny z oblasti Jaderského
moře, je jeho tvorba charakteristická zaměřením na mystiku, fantaskní výjevy, které ztvárňoval v symbolistně dekadentním duchu,
a dále motivy z pravěku a v neposlední řadě také historické rekonstrukce života na starých hradištích. Tyto rozličné polohy Panuškovy tvorby bude v delikátním výběru reﬂektovat trutnovská výstava, kterou galerie připravuje ve spolupráci s naším nejpřednějším
odborníkem na českou krajinomalbu PhDr. Michaelem Zachařem
a významnými státními i soukromými sběrateli.
Vernisáž proběhne výjimečně ve čtvrtek 28. 6. od 17:00 hodin, úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Michael Zachař.
Výstava potrvá do 1. 9.

KDÚ TRUTNOV: DOLOMITY 2016
Výstavní prostory městského úřadu ozvláštní po delší odmlce velehorská fotograﬁe. Do oblíbené destinace se opět vydala skupina
fotografů ze známého trutnovského fotoklubu KDÚ pod vedením
Jiří Havla, který sice proslul svými dnes už legendárními záběry Krkonoš, svojí láskou k Dolomitům se však nikdy netajil. Fotografové Vladimír Groh, Lenka Pekárková, Petr Líbal, Pavel Hintner, Petr
Čapek a Mirek Horčička se spolu s ním vypravili do jedné z nejmalebnějších částí Alp a záběry, které tam pořídili, představí právě výstava, která bude zahájena ve středu 20. 6. v 17:00 hodin.
Zhlédnout ji můžete do 31. 8.

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

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ADÉLY A MONIKY
ŠČUDLOVÝCH

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.

sobota 2. 6. ** 16:30 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Žákyně absolvují druhý cyklus ve hře na violoncello, zobcovou ﬂétnu a saxofon. V programu zazní skladby barokních i současných
autorů, populární i jazzové skladby pak představí kapela MyBand
a hosté z řad studentů školy.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT BARBORY MIŠOŇOVÉ
A MARTINA TALÁBA
úterý 5. 6. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Barbora Mišoňová absolvuje ve hře na zobcovou ﬂétnu a Martin
Taláb na klavír. Zazní skladby z klasické a soudobé hudby. Absolventi se představí ve skladbách sólových i komorních. Dále účinkuje Martina Skučková, Tomáš Taláb a soubor PoLenka.
Program: A. Vivaldi, G. P. Telemann, M. P. Mussorgskij, A. Dvořák,
S. Rachmaninov, J. Ježek, P. Eben a další

ABSOLVENTSKÝ KONCERT KATEŘINY JÁNOVÉ
A MIKULÁŠE ANDREJČÁKA
středa 20. 6. ** 17:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Žáci absolvují ve hře na klavír a zahrají skladby známých autorů.
Hostem je Pavla Richterová.

ZUŠKÁL
Autorský múzikál z Trutnova o lidech, lásce a umění
čtvrtek 14. 6. od 17:00 hodin, pátek 15. 6. od 19:00 hodin ** UFFO
Největším projektem i výzvou letošního školního roku je nepochybně autorský muzikál - múzikál, který vznikal v průběhu jednoho roku. Jeho hlavním cílem je propojit všechny obory - múzy,
které se v ZUŠ Trutnov vyučují, do uceleného představení - hudba, divadlo, tanec, zpěv i výtvarno se zde snoubí do společného
obrazu, který divákovi nabídne příběh o běžných všedních dnech,
které se v našem městě odvíjejí stále dokola jeden po druhém. Jak
je žijeme společně s ostatními i každý po svém, vám zazpíváme,
zatančíme, odvyprávíme…
Námět a scénář: Alena Rodrová, Kateřina Talavašková, Lukáš Červený a Jaroslav Dvorský. Hudba: Lukáš Červený. Účinkují: učitelé
a žáci ZUŠ.
Vstupné 200 Kč dospělí, 100 Kč děti od 3 do 15 let - předprodej
vstupenek v Inforecepci UFFO od 14. 5.
Srdečně vás zvu na absolventské koncerty, muzikál a další akce
ZUŠ Trutnov.
Mgr. Blanka Matysková, ředitelka ZUŠ Trutnov

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

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.
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PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
V TRUTNOVĚ 1948 - 1958
Výstava prostřednictvím dobových fotograﬁí, plakátů a dalších tiskovin 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.

ZBRANĚ Z MUZEJNÍ SBÍRKY
Výstava představí sečné, bodné i střelné zbraně ze sbírky Muzea
Podkrkonoší z období od 14. do 20. století. Vystaveny budou nejen meče, šavle a pistole, ale i vojenské a lovecké pušky, zbraně
trutnovských ostrostřelců, hákovnice, raritní balestra či romantické
napodobeniny zbraní z 19. století.
Vernisáž za účasti členů Klubu vojenské historie Trutnov proběhne
v rámci Trutnovské muzejní noci ve čtvrtek 7. 6. od 18:00 hodin.
Výstava potrvá do 30. 8.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2018
Součástí programu ve čtvrtek 7. 6. od 17:00 do 22:00 hodin bude
vernisáž výstavy zbraní ze sbírky muzea, přednáška spojená s projekcí fotograﬁí, která připomene bohaté vojenské dějiny Trutnova,
a hudební vystoupení žáků dechového oddělení ZUŠ Trutnov, kteří
zahrají melodie z ﬁlmů o Harrym Potterovi či písně známých světových interpretů. Vyvrcholením muzejní noci bude koncert skupiny
EKG Blues. Vstup na všechny akce je zdarma a lze si prohlédnout
rovněž probíhající výstavy.

VLADIMÍR JUNEK, NEŽÁDOUCÍ NOVINÁŘ
Přednášející Mgr. Vladimíra Junková představí životní a profesní osudy svého dědečka, novináře Vladimíra Junka z Hostinného
(1921 - 1992), rodáka z Dolní Kalné, který byl v 60. letech šéfredaktorem okresního týdeníku Krkonošská pravda. Noviny pod jeho
vedením koncem 60. let výraznou měrou přispívaly k demokratizaci poměrů na Trutnovsku. Pro svůj nesmlouvavý postoj k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. 8. 1968 byl nucen
na post šéfredaktora v roce 1969 rezignovat a až do roku 1989
nemohl vykonávat novinářskou práci. Součástí přednášky bude
prezentace stejnojmenné publikace vydané Muzeem Podkrkonoší
v Trutnově k 50. výročí srpnových událostí roku 1968.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. od 17:00 hodin.

TRUTNOV - MRTVÉ MĚSTO
DRAMATICKÉ UDÁLOSTI SPRNA 1968
Letošní 50. výročí okupace Československa armádami Varšavské
smlouvy 21. 8. 1968 připomene výstava, která představí tehdejší dramatické události v Trutnově. Ten byl vyhlášen tzv. „mrtvým
městem“, jehož obyvatelé po několik dní statečně vzdorovali okupačním armádám. Ve městě hořely barikády z pneumatik a nákladních vozů, lidé spontánně odstranili památník v podobě tanku
před budovou ONV a okupační vojáky přesvědčovali k odchodu
domů. Vernisáž výstavy dobových fotograﬁí, dokumentů a novin
proběhne ve čtvrtek 21. 6. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 30. 9.

ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI ČESKÉ MENŠINY V TRUTNOVĚ
(2. ČÁST Z OBDOBÍ LET 1918 - 1938)
PhDr. Ondřej Vašata ve své přednášce připomeneme často zapomenuté osobnosti z řad české menšiny v Trutnově v letech 1918
- 1938. Pozornost bude věnovat zejména profesorům českého
gymnázia v Trutnově, a to Jaroslavu Procházkovi (1889 - 1976),
Bedřichu Mudrochovi (1898 - 1962), Josefu Vlačihovi (1889 - 1965),
ale i učiteli Vlastimilu Brunclíkovi (1903 - 1988), advokátu JUDr. Jiřímu Tintěrovi (1903 - 1977) a příslušníkům zdejší vojenské posádky. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
pondělí 4. 6. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti
Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Program
probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných
dětí. Těšíme se na vás.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 11. 6. ** 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 pěkné
knížky a stráví příjemný čas se stejně starými kamarády.

MAKRONKY MALÝ PRINC
úterý 12. 6. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Tradiční francouzské recepty nejsou složité, ale vyžadují plnou pozornost a koncentraci a bylo to přesně to, co zaujalo Radku Luňákovou, která se pustila do pečení pravých makronek. Nic, co se
o nich říká, nelze podcenit. Skutečně je to jedno z nejsložitějšího
cukroví, co existuje. Sama si překládala originální recepty a rady
francouzských mistrů a její makronky sklidily neskutečný úspěch.
V Paříži následně absolvovala kurz v cukrářské škole Le Foodist
a zakončila jej certiﬁkátem o tom, že skutečně dokáže připravit
makronky takové, jaké mají být. Přijďte si nejen poslechnout zajímavosti o historii a výrobě makronek, ale i ochutnat a popřípadě
zakoupit výborné makronky sobě i svým blízkým.

IVANA ŠTENCLOVÁ A PAVEL FORMAN: TOTEMY
Ivana Štenclová (nar. 1980) vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Opavě. Poté pokračovala ve studiu u profesorky Jitky
Svobodové v ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Za svoji diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky. Vystavovat 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 vypaluje 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 ukončil 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.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 19. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

KLÁRA STODOLOVÁ, LIBUŠE VENDLOVÁ
Pokračování výstavního projektu Legendy ateliéru graﬁky profesora Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze.
Vernisáž se koná v úterý 26. 6. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
27. 6. - 7. 8. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 27. - 30. 6. pondělí sobota 9:00 - 18:00 hodin, 2. 7. - 7. 8. (s výjimkou státních svátků)
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti
do 3 let zdarma

NAD BÁSNĚMI ANTONÍNA JUSTA

JANEK LEDECKÝ S KAPELOU

středa 13. 6. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Pořadatel: město Trutnov a UFFO

Profesor Antonín Just je pro obyvatele města Trutnova známá
osobnost. Do povědomí se nám zapsal nejen jako dlouholetý
kronikář města, ale je také autorem knih o Trutnově, ze kterých
čerpají informace všichni, kdo mají o naše město zájem. Pan Just
píše i poezii, první sbírka „Přicházím“ vyšla již v roce 1946. Tentokrát nám ale autor představí i svou novinku „Žena a měsíc“. Básně
z dosud vydaných sbírek bude kromě autora recitovat Mgr. Milena
Janečková a PhDr. Ondřej Vašata.
Pořádá Městská knihovna Trutnov ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově.

V letošním roce uplyne 25 let, kdy se z Trutnova stalo město elektrotechniky. V rámci oslavy tohoto čtvrtstoletí se město Trutnov
společně s osmi trutnovskými společnostmi zaměřenými na elektrotechnický průmysl rozhodlo uspořádat kampaň „Trutnov - skvělé
místo pro život a práci“. V jejím rámci proběhne řada individuálních akcí jednotlivých ﬁrem včetně sportovních závodů. Společně
pak všechny pozvou nejen Trutnováky na koncert Janka Ledeckého na Krakonošově náměstí.
Partneři: ABB s.r.o.; Continental; EZconn Czech a.s.; mdexx Magnetronic Devices s.r.o.; Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o.; Siemens,
s.r.o., o. z. Nízkonapěťová spínací technika; TE Connectivity; ZPA
Smart Energy a.s.
pátek 15. 6. ** Krakonošovo náměstí ** od 16:00 hodin propagační stánky a stánky s občerstvením, od 17:00 hodin koncert **
bez vstupného

DRÁČEK
čtvrtek 21. 6. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně
na poslední setkání klubu Dráček v tomto školním roce. Akce je
určena dětem od 6 do 12 let.
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MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov patří už čtvrt
století ke stálicím kulturní nabídky v našem městě.
V roce 2006 oslavil svůj stý koncert a od té doby se počet vystoupení velmi rychle navyšuje. Soubor účinkuje nejen v Trutnově a širokém okolí, ale má za sebou také zkušenosti ze zahraničí. Všichni
vedoucí, kteří tento soubor umělecky dotvářeli - zakládající člen
František Klazar, později Michaela Fiedlerová a v současnosti Tomáš Korbel - se společně s hudebníky vždy snažili a snaží každým
koncertem přinést něco nového, zajímavého a příjemného.
Na letošním tradičním letním setkání zazní díla G. F. Händela, J. F.
Fasche, J. A. Bendy, F. Schuberta, J. Offenbacha a dalších.
Jako sólisté vystoupí Eva Kudynová - ﬂétna, Barbora Kulichová ﬂétna, Štěpánka Hrubecká - klavír, Kateřina Killarová - zpěv.
Program nastudoval a řídí Tomáš Korbel.
úterý 19. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné
90 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 5.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Tradiční letní setkání s trutnovskými kapelami nejrůznějších žánrů.
Letos se uskuteční celkem 19 koncertů od 27. června do 31. srpna. Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy
od 16:30 hodin. Koncerty se konají vedle Uffa a vstup je zdarma.
V červnu vystoupí BENJAMING´S CLAN (středa 27. 6.) a MESCALERO
(pátek 29. 6.).

CIRK-UFF
31. 5. - 3. 6.
8. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory města Trutnova,
Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje
a pod trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje
Partner festivalu: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Více informací o vystoupeních, která v rámci festivalu můžete
zhlédnout zdarma venku, najdete na www.cirkuff.cz
Ta nejzajímavější a pro účinkující také nejnáročnější představení se
budou konat v šapitó u Uffa nebo přímo v Uffu.

ONYX PRODUCTIONS: 360 ALLSTARS
Fenomenální představení propojuje pouliční hrátky s nejlepšími
představiteli různých oborů, čímž dává vzniknout radikálnímu
a unikátnímu městskému cirkusu. Soubor se může pochlubit mezinárodním hvězdným obsazením, které tvoří dvakrát oceněný světový šampion BMX, dva světoví mistři breakdance, mezinárodně
uznávaný 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, která zahrnuje živou hudbu, basketball freestyle, BMX a cyr wheel.
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 vzdálenosti 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 scénograﬁi 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 židle pro dva různé světy, český a italský, mužský a ženský, normální
a nelogický.
Umělci si pokládají otázku: „Existuje rovnováha mezi dvěma světy,
které si zjevně odporují? A pokud ano, najde se v jednoduchém
kompromisu nestálé rovnováhy, nebo bude schopen vydržet jen
po čas akrobatického triku?“
Neverbální Beckett se ptá sám sebe: Existuje skutečně „nenormálnost“, nebo je to jen jiný pohled na realitu?
Představení pochází ze zkušenosti s dobrovolnickou prací v komunitě „Dinsi Une Man“, která se stará o lidi s tělesným a intelektuálním postižením. Reﬂexe ve skutečnosti přesahuje vztah
muž/žena a scéna se nezastavuje u cirkusového triku. Skrze
svá těla umělci vyprávějí příběh o výzvě rozmanitosti, navrhují alternativní řešení těžkého dialogu, který se stává tancem.
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
členů, prvotřídních umělců světové úrovně, z nichž pět se poprvé
setkalo na přední cirkusové škole DOCH ve Švédsku, přičemž ten
šestý se k nim přidal jako hudebník.
Soubor vznikl v roce 2016, když mu byl Britskou uměleckou radou udělen grant k vytvoření show pro festival Glastonbury, čímž
odstartovalo období nesčetných nabídek k rezidencím a vystoupením. V létě roku 2017 proběhla rovněž rezidence souboru v trutnovském Uffu. Poté, co vyhrál cenu za nejlepší nově vznikající
soubor a ocenění nejlepšího cirkusu na festivalu Adelaide Fringe
a Edinburgh Fringe, získává nadšené recenze po celém světě.
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, vypočítavosti (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 kytaristy 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

LOSERS CIRQUE COMPANY: KOLAPS

Ve světě, v němž usilujeme o více lidského sbližování, využívá
představení nový cirkus jako médium, které diváky vybízí k zamyšlení a sebereﬂexi. Kombinuje vysokou akrobatickou úroveň s výjevy odloučení, touhy a konečného opětovného shledání. Předestírá
zásadní paradox současnosti spočívající v tom, že ačkoli můžeme
být fyzicky nadosah, od navázání skutečného emočního a mentálního spojení býváme velmi daleko.
UFFO ** pátek 1. 6. od 21:00 hodin, sobota 2. 6. od 21:30 hodin **
vstupné 310, 280 Kč

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 přítomnost. 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?
Režie: Tomsa Legierski. Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček,
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jana Telcová, Kristýna Stránská,
Martina Illichová, Nikola Kopáčová, Ondřej Sochůrek, Jiří Bělka,
Joseﬁna Žampová, Vladimír Mikláš.
šapitó ** sobota 2. 6. od 17:00 hodin, neděle 3. 6. od 18:00 hodin
** vstupné 320 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 pravidla. 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

HOLEKTIV: KAFFEEKLATSCH

BRATŘI V TRICKU A HOLEKTIV: LOV
Projekt Lov se pohybuje na hranici mezi novým cirkusem, tancem
a divadlem.
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 slabé 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

Kávovar svítí. Káva teče. Kaffee! Ženy sedí. Klevetí. Klatsch! 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.
Účinkují: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará.
šapitó ** neděle 3. 6. ** 13:00 hodin ** vstupné 150 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 NEJLEPŠÍ z jeho
pantomimické tvorby. Od klasické pantomimy k butó, od fyzické
komedie až po současné mimické divadlo. Jeho pantomima 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. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu
s herectvím. Zkrátka uvidíte, co dnes znamená pantomima.
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry.
UFFO ** sobota 2. 6. ** 15:00 hodin ** vstupné 280 Kč
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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 nestane žádná chyba.
Tvůrčí tým sdružuje herce a akrobaty z různých částí Evropy i různých žánrů. Z akrobatek je domácímu publiku dobře známé duo
Stephanie N´Duhirahe a Eliška Brtnická (v alternaci s Eliškou Kasprzyk), které se věnují závěsné akrobacii na laně a na hrazdě. Kořeny
v tanečním a pohybovém divadle pak mají mladí performeři Florent Golﬁer a Viktor Černický.
UFFO ** neděle 3. 6. ** 14:15 hodin ** vstupné 150 Kč

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V SEZÓNĚ 2018 - 2019
Nová divadelní sezóna začne na podzim 2018 a poběží až do května 2019. UFFO nabídne již tradičně předplatné ve čtyřech skupinách: Činoherní divadlo A, Činoherní divadlo B, Divadlo a hudba,
Delikatesy. Po osmi představeních nabídnou první tři uvedené skupiny, sedm představení bude tvořit nabídku skupiny Delikatesy.
Stávající předplatitelé si mohli rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli v sezóně 2017-18, do 18. května 2018.
Od 18. června do 31. července 2018 si mohou vyzvednout a zakoupit novou rezervovanou abonentku v Inforecepci UFFO.
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit
abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 11. června
do 31. července 2018.
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

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

ZMĚNA PROGRAMU I TERMÍNŮ VYHRAZENA!

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
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foto: Ctibor Košťál

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)

foto: Viktor Kronbauer

ČERVEN 2018

KINO VESMÍR

17. neděle
19:30 hodin

PROFESOŘI ZLOČINU
Italská komedie. Když pro tebe není místo na univerzitě, ještě pořád
můžeš začít vynalézat nové drogy…
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 Kč

18. pondělí
19. úterý
19:30 hodin

NEZNÁMÝ VOJÁK
Finsko-belgicko-islandské válečné drama. Vypráví o jednotce ﬁnských
vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přátelství, humor a touha přežít.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 110 Kč

20. středa
19:30 hodin

MÁŠ JI!
Americká komedie. Každý měsíc se pět velmi soupeřivých přátel zostra
pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy. Ve hře
neplatí žádná omezení, riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

21. čtvrtek
19:30 hodin

MANIFESTO
ART ﬁlm
Australsko-německé drama skládá hold proměnlivé tradici a literární kráse uměleckých manifestů a zároveň kriticky zkoumá roli umělce
v dnešní společnosti.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 80 Kč

22. pátek
23. sobota
17:00 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (2D)
Americko-španělský dobrodružný ﬁlm. Od chvíle, kdy zběhlí dinosauři
zničili zábavní park a luxusní resort Jurský svět, uběhly už čtyři roky. Lidé
opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. Když ale na ostrově začne
ožívat dosud spící sopka, pustí se Owen a Claire do záchranné operace
s cílem převézt dinosaury z ostrova do bezpečí.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 130 Kč

22. pátek
23. sobota
19:30 hodin

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Americká krimi komedie. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže,
kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit
v newyorském Metropolitním muzeu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč

24. neděle
17:00 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (3D)
Americko-španělský dobrodružný ﬁlm.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 150 Kč

24. neděle
19:30 hodin

NEZNÁMÝ VOJÁK
Finsko-belgicko-islandské válečné drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 110 Kč

25. pondělí
19:30 hodin

BOHU ŽEL
Český dokument Saši Dlouhého sleduje šest uprchlických příběhů prožívaných po dobu několika let v České republice. Ta, jako bývalý člen
sovětského socialistického bloku a dnes součást Evropské unie, vykazuje
z celoevropského pohledu téměř největší odpor vůči uprchlíkům, aniž
by sama nějaké měla.
Přístupno ** 86 minut ** vstupné 80 Kč

26. úterý
19:30 hodin

TEAMBUILDING
Česká crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné
banky vyrazí na teambuilding.
Do 15 let nepřístupno ** 83 minut ** vstupné 120 Kč

27. středa
19:30 hodin

JSEM BOŽSKÁ
Americká komedie. Být sexy je nejvíc a každá holka a žena je tak krásná,
jak se sama cítí být. Záleží na přístupu. Co se stane, když úplně obyčejná
plus size holka začne po ráně do hlavy sama sebe vidět a vnímat jako
super kočku. A taky se podle toho začne chovat.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pátek
2. sobota
3. neděle
17:00 hodin

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
Dánský rodinný animovaný ﬁlm o cestě za velkým objevem - obrovskou
hruškou.
Přístupno ** dabing ** 78 minut ** vstupné 90 Kč

1. pátek
19:30 hodin

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

2. sobota
3. neděle
19:30 hodin

MĚSÍC JUPITERA
Maďarský thriller z blízké budoucnosti vypráví příběh uprchlíka, který
po zásahu policejní kulkou zjišťuje, že umí létat. Nepravděpodobný
superhrdina v lidech probouzí strach i touhu po penězích, a v Budapešti
se začíná schylovat k přestřelkám a automobilovým honičkám.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 minut ** vstupné 80 Kč

4. pondělí
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 110 Kč

5. úterý
6. středa
19:30 hodin

FOXTROT
Izraelské drama. Jonathan hlídá spolu s dalšími třemi mladíky opuštěný
checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. Od četby komiksů a poslechu rádia je občas vyruší projíždějící automobil či velbloud. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 108 minut ** vstupné 80 Kč

7. čtvrtek
19:30 hodin

BRATŘI LUMIÉROVÉ
ART ﬁlm
Francouzský dokument přináší mimořádně hodnotné svědectví o kulturním a technologickém rozvoji na přelomu 19. a 20. století. 108 krátkých snímků bratrů Lumièrových, vynálezců kinematograﬁe, v 50 vteřin
dlouhých, precizně zrestaurovaných ﬁlmech.
Přístupno ** 87 minut ** vstupné 90 Kč

8. pátek
9. sobota
17:00 hodin

BACKSTAGE
Český romantický ﬁlm přináší úplně nový a výjimečný žánr tanečního ﬁlmu. Uvolněný styl streetdance, dynamický rytmus a čisté emoce a vášeň
těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let.
Přístupno ** 94 minut ** vstupné 120 Kč

8. pátek
9. sobota
19:30 hodin

DÁMSKÝ KLUB
Americká komedie. Čtveřice dlouholetých kamarádek pojí společná záliba v knihách. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu
Padesát odstínů šedi, který se ukáže jako více než inspirativní…
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 103 minut ** vstupné 100 Kč

10. neděle
16:30 hodin

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

10. neděle
19:30 hodin

DELIRIUM
Americký psychothriller. Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodinného panství, kde po několika paranormálních jevech začne věřit, že
v domě straší a číhá v něm příšerné zlo.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

11. pondělí
12. úterý
19:30 hodin

GHOST STORIES
Britský horor. Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením
zdánlivě nadpřirozených událostí. Tři nevysvětlitelné případy, které začne řešit, ho vtáhnou do hororové smyčky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

13. středa
19:30 hodin

POD JEDNÍM STROMEM
Islandské komediální drama. Na zahradě klidného předměstí stojí vysoký košatý strom. Strom vrhá velký a studený stín na druhou zahradu.
Obyčejné sousedské neshody, které strom vyvolává, se rozrostou v naprosto neočekávanou spirálu násilí, která se vymkne kontrole.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

28. čtvrtek
19:30 hodin

ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE
Německé komediální drama. Mír ve švýcarské vesnici je roku 1971 narušen v momentě, kdy se mladá Nora začne zasazovat o hlasovací právo
pro ženy a jejich právo na zaměstnání.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 90 Kč

14. čtvrtek
19:30 hodin

HUMAN FLOW
ART ﬁlm
Americko-německý dokument celosvětově ceněného a uznávaného
umělce Aj Wej-weje, který bere diváky na cestu s uprchlíky. Během
hrůzyplné odysey nabízí nečekanou lidskou důstojnost, naději a také
humor. Mimo to připomíná i fakt, že uprchlické a migrační lidské vlny
jsou nedílnou součástí 20. století i celé historie.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 140 minut ** vstupné 100 Kč

29. pátek
30. sobota
17:00 hodin

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Německý dobrodružný rodinný fantasy ﬁlm. Jim je docela obyčejný
kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jeho nejlepším kamarádem je
strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná
trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa.
Přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

15. pátek
16. sobota
17:00 hodin

JÁ, SIMON
Americké drama. Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to
komplikované. Nikdo totiž neví, že je gay, a on zase neví, kdo je tím
anonymním spolužákem, který se s ním propojil přes počítač.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

29. pátek
30. sobota
19:30 hodin

SICARIO 2: SOLDADO
Americké akční krimi. Soldado otevírá novou kapitolu ﬁlmové série
Sicario.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 110 Kč

15. pátek
16. sobota
19:30 hodin

ESCOBAR
Španělský thriller. Pablo Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah,
narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A mladičká novinářka Virginia Vallejo, do nelítostného kriminálníka beznadějně zamilovaná, je pro CIA příležitost, jak
Escobara dostat.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 120 Kč

17. neděle
17:00 hodin
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PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaná rodinná komedie. Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí
speciální a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání
teleshoppingu. Dělají ale blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají.
Přístupno ** dabing ** 85 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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

