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27. 6. - 31. 8. TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2018
Setkání s trutnovskými kapelami nejrůznějších 
žánrů
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
vedle Uffa ** vždy ve středu a pátek od 16:30 hodin

2. 7. - 31. 8. DÍLNIČKY PRO DĚTI
Výroba mýdel, svíček, triček, malovaných tašek, 
tkaných koberečků, produktů z ovčí vlny
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** pondělí - 
sobota 10:00 - 15:00 hodin

18. - 22. 7. OBSCENE EXTREME
20. ročník hudebního festivalu
Více informací: www.obsceneextreme.cz
Pořadatel: Obscene Productions s.r.o.
areál Na Bojišti

sobota 21. 7. DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Možnost vyzkoušet si lidová řemesla a zhotovit 
vlastnoruční výrobek
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** 11:00 - 16:00 hodin

6. - 10. 8. KREANIMO CAMP
Letní fi lmový příměstský tábor pro děti od 8 
do 16 let, seznámení se s tvorbou reportáží, 
natáčení, animace, fotografování
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22)

pátek 10. 8. MLÁDEŽNICKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR AD HOC 
Koncert souboru z Nizozemska
Pořadatel: UFFO
Krakonošovo náměstí ** 17:00 hodin

neděle 19. 8. LUNATRAKTORS
Zahájení Dance festivalu společným setkáním při 
koncertě
Pořadatel: Studio z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

19. - 26. 8. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2018
8. ročník mezinárodního tanečního festivalu
Více informací: www.zustrutnov.cz/dance.aspx
Pořadatel: Studio z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO

neděle 26. 8. PŘÍBĚH ŽIVOTA
Tanečně hudební vystoupení lektorů a účastníků 
Dance festivalu
Pořadatel: Studio z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO
UFFO ** 17:00 hodin

31. 8. - 1. 9. TRUTNOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Znovuotevření areálu Na Bojišti s bohatým 
a neobyčejným programem
Více informací: www.tps.bojistetrutnov.cz
Pořadatel: Bojiště s.r.o.

 VÝSTAVY
do 7. 8. LENKA ČERNOTOVÁ, JITKA CHRIŠTOFOVÁ, KLÁRA 

STODOLOVÁ, LIBUŠE VENDLOVÁ: MATKY HRDINKY
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 30. 8. ZBRANĚ Z MUZEJNÍ SBÍRKY
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

do 31. 8. TKALCOVSTVÍ, ŽIVOT KRKONOŠSKÝCH TKALCŮ 
Interaktivní výstava
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** pondělí - 
sobota 10:00 - 15:00 hodin

do 31. 8. KDÚ TRUTNOV: DOLOMITY 2016
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

do 1. 9. JAROSLAV PANUŠKA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 30. 9. SOCHY VE MĚSTĚ IX
Antonín Kašpar: Pocta pro Josepha Beuyse
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Krakonošovo náměstí

do 30. 9. TRUTNOV - MRTVÉ MĚSTO
DRAMATICKÉ UDÁLOSTI SRPNA 1968
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

2. 7. - 31. 8. … A FOTÍME NA CESTÁCH
Výstava snímků členů fotokroužku Stacionáře pro 
zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

17. - 18. 8. SVĚT KVĚTIN
41. ročník
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže 
a fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje, skalničky 
a jehličnany, pokojové květiny, subtropické rostliny, 
drobné zvířectvo, expozice včelařů se skleněným 
úlem a včelařskými produkty, rukodělné výrobky, 
ukázky aranžerské práce studentů SZŠ Kopidlno, 
KRNAP, výstava hub - mykologové z Trutnova, 
Česká lesnická akademie Trutnov
Prodej širokého sortimentu ve všech expozicích 
výstavy, rukodělných výrobků, stánkový prodej, 
občerstvení.
Více informací: www.svetkvetin.eu
Pořadatel: Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Trutnov 2 ve spolupráci 
s dalšími zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště ** pátek 
a sobota 8:00 - 19:00 hodin

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A SRPNU 2018
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

Další informace na www.zustrutnov.cz

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2018
19. - 26. 8.

8. ročník mezinárodního tanečního festivalu
Pořadatel: Studio z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO

Projekt se uskutečňuje za podpory Ministerstva kultury ČR, 
Nadace ŽIVOT UMĚLCE, Královéhradeckého kraje 

a města Trutnova

Již po osmé ožije město Trutnov na sklonku srpna mezinárodním 
festivalem, kde se potkává tanec, hudba, nový cirkus a hlavně 
spousta tvůrčí energie. Pro zájemce z řad veřejnosti přináší letošní 
ročník hned několik možností, jak si vyzkoušet nové taneční, akro-
batické či hudební workshopy, na které vás srdečně zveme.

neděle 19. 8. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
LUNATRAKTORS
Zajímavý koncert britského dua. Vstupenky budou v prodeji 
na místě, cena 150 Kč.

pondělí 20. 8. ** 18:00 - 19:00 hodin ** UFFO
DANCE IN THE AIR / Stéphanie N´Duhirahe (Švýcarsko)
Lekce je zaměřena na základní průpravu pro závěsnou akrobacii 
na šálách, hrazdě a laně, cena 100 Kč.

úterý 21. 8. ** 18:00 - 19:00 hodin ** ZUŠ Trutnov, budova A, ul. Školní 151
STREET DANCE A MICHAEL JACKSON STYLE / Adam Rai (Česko)
Lekce pro zájemce o street dance je určena mírně pokročilým ta-
nečníkům, cena 100 Kč.

středa 22. 8. ** 18:00 - 19:00 hodin ** ZUŠ Trutnov, budova A, ul. Školní 151
STEP FLOW / Lunatractors (Velká Británie)
Hudebně-taneční workshop zaměřený na přirozenou muzikalitu 
těla a práci s ní, cena 100 Kč.

neděle 26. 8. ** 17:00 hodin ** UFFO 
PŘÍBĚH ŽIVOTA
Prezentace závěrečného představení pro veřejnost. Cena dospě-
lí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč. Předprodej vstupenek v Inforecepci 
UFFO od 18. 6.

NOVINKY V LETOŠNÍM ROCE
YOGA MEETS CONTEMPORARY / Pavla Vařáková
Chcete se po ránu rozhýbat a naladit? Přijďte si vyzkoušet pět 
na sebe navazujících lekcí propojující jógu a scénický tanec. Lekce 
probíhají od pondělí 20. 8. do pátku 24. 8. vždy v čase 8:00 - 8:45 
hodin v ZUŠ Trutnov, budova A, ul. Školní 151. Cena 300 Kč/5 lekcí.

PILATES / Kateřina Blažková
Certifi kovaná lektorka pilates techniky a výborná tanečnice vás 
v pěti navazujících lekcích provede systémem na posílení a prota-
žení celého těla. Lekce probíhají od pondělí 20. 8. do pátku 24. 8. 
vždy v čase 19:00 - 19:45 hodin v ZUŠ Trutnov, budova A, ul. Školní 
151. Cena 300 Kč/5 lekcí.

Výhodný balíček lekcí yoga + pilates: 500 Kč/10 lekcí
Rezervace na e-mailu: dance.festival@seznam.cz (uveďte své jmé-
no a lekci)

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 přibližují neotřelým způsobem pou-
tavá regionální témata. 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 bitvu 
u Trutnova 27. 6. 1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakuša-
nů v rámci celého tzv. Severního bojiště. Také osvětluje nepravdivé 
osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich 
do pruského Hlohova. 
Výstava prodloužena do 31. 8.

ZBRANĚ Z MUZEJNÍ SBÍRKY
Výstava představuje sečné, bodné i střelné zbraně ze sbírky Muzea 
Podkrkonoší z období od 14. do 20. století. Vystaveny jsou nejen 
meče, šavle a pistole, ale i vojenské a lovecké pušky, zbraně trut-
novských ostrostřelců, hákovnice, raritní balestra či romantické na-
podobeniny zbraní z 19. století. 
Výstava potrvá do 30. 8.

TRUTNOV - MRTVÉ MĚSTO
DRAMATICKÉ UDÁLOSTI SRPNA 1968

Letošní 50. výročí okupace Československa armádami Varšavské 
smlouvy 21. 8. 1968 připomíná výstava dobových fotografi í, do-
kumentů a novin, ilustrujících tehdejší dramatické události v Trut-
nově, jenž 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 okupač-
ní vojáky přesvědčovali k odchodu domů. 
Výstava potrvá do 30. 9.
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

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

JAROSLAV PANUŠKA
Pravidelnou součástí letního výstavního programu Galerie měs-
ta Trutnova se staly krajinářské výstavy. Letos představíme další-
ho z fenomenálních krajinářů Mařákovy malířské školy, kterým 
je tentokrát Jaroslav Panuška (1872 - 1958). Panuška mezi téměř 
padesátkou Mařákových žáků vynikal nejen svojí hutnou malbou, 
specifi ckou prací se světlem a stínem, ale především rozkročením 
mezi dvěma tvůrčími polohami. Kromě tradiční krajinářské prá-
ce, 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 symbo-
listně dekadentním duchu, a dále motivy z pravěku a v neposled-
ní řadě také historické rekonstrukce života na starých hradištích. 
Tyto rozličné polohy Panuškovy tvorby bude v delikátním výběru 
refl ektovat trutnovská výstava, kterou galerie připravila ve spolu-
práci s naším nejpřednějším odborníkem na českou krajinomalbu 
PhDr. Michaelem Zachařem a významnými státními i soukromými 
sběrateli. Výstava potrvá do 1. 9.

KDÚ TRUTNOV: DOLOMITY 2016
Výstavní prostory městského úřadu ozvláštní po delší odmlce vele-
horská fotografi e. Do oblíbené destinace se opět vydala skupina 
fotografů ze známého trutnovského fotoklubu KDÚ pod vedením 
Jiřího Havla, který sice proslul svými dnes už legendárními záběry 
Krkonoš, svojí láskou k Dolomitům se však nikdy netajil. Fotogra-
fové Vladimír Groh, Lenka Pekárková, Petr Líbal, Pavel Hintner, 
Petr Čapek a Mirek Horčička se spolu s ním vypravili do jedné z nej-
malebnějších částí Alp a záběry, které tam pořídili, představí právě 
výstava, která potrvá do 31. 8.

SOCHY VE MĚSTĚ IX
Antonín Kašpar: Pocta pro Josepha Beuyse

Tradiční akce Galerie města Trutnova vstupuje letos již do devá-
tého ročníku. Během těchto let se v Trutnově objevila řada výji-
mečných sochařských instalací od našich předních umělců. V letoš-
ním roce jsme propojili tuto aktivitu s organizací Sculpture Line, 
která sleduje podobný cíl v celorepublikovém měřítku s přesahem 
do světa.
Na Krakonošově náměstí se v posledním červnovém týdnu objeví 
6 ocelových objektů od významného českého sochaře Antonína 
Kašpara (nar. 1954) nazvaných Pocta pro Josepha Beuyse. Antonín 
Kašpar vystudoval SUPŠ Turnov, obor umělecký kovář, dále SUPŠ 
Praha, obor řezbář, a v roce 1982 absolvoval VŠUP. Autor je zastou-
pen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách v České republice 
i po celém světě a pravidelně pořádá výstavy doma i ve světě. Svojí 
instalací v Trutnově, která se v minulém roce objevila také v Čes-
kých Budějovicích, odkazuje k dnes již nežijícímu legendárnímu 
německému výtvarníkovi a teoretikovi Josephu Beuysovi. Reaguje 
na jeho konceptuální instalaci, při níž v roce 1966 Beuys zabalil 
skutečné piano do fi lcu a namaloval na něj červenou barvou kříž. 
Antonín Kašpar vytvořil celkem 14 ocelových klavírů, z jejichž hor-
ní desky se šikmo k nebi zvedají kříže, a rozviřují tak energii okol-
ního prostoru. V Trutnově bude k vidění vzhledem k prostorovým 
možnostem jen menší část tohoto projektu, přesto se však stane až 
do 30. 9. působivou dominantou náměstí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Upozorňujeme všechny své čtenáře a uživatele, že oddělení pro 

dospělé a studovna s čítárnou jsou v červenci a srpnu otevřeny 

každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin. V sobotu je v těchto 

měsících knihovna uzavřena. 

Dále upozorňujeme čtenáře oddělení pro děti na změnu provoz-

ní doby. Jejich oddělení je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 

do 12:00 hodin. Výjimkou je středa, kdy je otevřeno od 8:00 

do 17:00 hodin.

V pobočce Horní Staré Město se půjčovní doba nemění. Je otevře-

no od pondělí do pátku od 12:00 do 17:30 hodin. V úterý a ve čtvr-

tek i dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin.

Přejeme všem našim čtenářům hezké prázdniny a dovolenou.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Během měsíce května a června se v oddělení pro děti konalo slav-

nostní pasování prvňáčků na čtenáře. Letos se do projektu přihlási-

ly 2 první třídy ze ZŠ R. Frimla, 3 první třídy ze ZŠ kpt. Jaroše, 2 prv-

ní třídy ze ZŠ V Domcích a 1 první třída ze ZŠ Náchodská. Celkem 

169 dětí. Během školního roku děti navštěvovaly knihovnu a zú-

častnily se besed na různá témata. Při poslední návštěvě zavítali 

prvňáčci do pohádkového království královny Abecedky I., aby se 

z nich po splnění tří náročných úkolů stali rytíři čtenářského řádu. 

Každý malý čtenář s sebou přinesl královně a šaškovi dáreček. 

Letos děti opět připravily krásné obrázky s motivy abecedy, písnič-

ky, básničky i malé divadelní představení. Výtvory prvňáčků budou 

během letních prázdnin vystaveny v „královské galerii“. Na památ-

ku dostali prvňáčci pasovací listy, šerpy, čtenářské odznaky a nové 

knížky, které pro ně připravily paní učitelky ve spolupráci s rodiči.

Tato akce bude pokračovat i ve školním roce 2018/2019, a pro-

to nabízíme budoucím prvním třídám, aby se během měsíce září 

do projektu přihlásily. Bližší informace na tel. čísle 499 815 544 

anebo osobně v oddělení pro děti.

PASOVÁNÍ NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
V červnu proběhlo v pobočce v Horním Starém Městě pasování nej-

menších čtenářů. Pracovnice knihovny si pro své nejmenší a nejpil-

nější čtenáře z MŠ Horská (tř. Sluníčka, Motýlci) připravily zábavné 

dopoledne zakončené pasováním dětí na čtenáře knihovny. Každé 

dítko si odneslo na památku diplom a drobný dárek.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V POBOČCE V HORNÍM STARÉM MĚSTĚ

Školní rok je u konce. Knihovnu pravidelně navštěvovaly děti z MŠ 

Horská (tř. Motýlci, Sluníčka), děti ze ZŠ Mládežnická (školní druži-

na 1. odd.) a žáci ze speciální základní školy Horská (tř. S3, S4, S5, 

S6, S7). Při pravidelných návštěvách se děti seznámily s pěknými 

knížkami, poznávaly pohádkové hrdiny a získávaly nové vědomos-

ti. Spolupráce se všemi byla výborná a těšíme se, že v ní budeme 

pokračovat v novém školním roce.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období!

INFORECEPCE UFFO 
Od 1. 7. do 2. 9. bude provozní doba zkrácena: 
pondělí - pátek 9:30 - 17:00 hodin 

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

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
2. 7. - 15. 7. zavřeno
16. 7. - 5. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin
6. 8. - 19. 8. zavřeno
20. 8. - 31. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hodin

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2018
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

Tradiční letní setkání s trutnovskými kapelami nejrůznějších žán-
rů. Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy 
od 16:30 hodin. Koncerty se konají vedle Uffa a vstup je zdarma. 
Po dvou červnových koncertech se o prázdninách můžete těšit 
na tyto další skupiny:

středa   4. 7. MICHAL TUČNÝ REVIVAL 
pátek   6. 7. PAMFLET
středa 11. 7. PATROLLA
pátek 13. 7. MARTA A RASPUTIN
středa 18. 7. SANSABAND 
pátek 20. 7. PEPA LÁBUS A SPOL
středa 25. 7. POSLEDNÍ LEŽ
pátek 27. 7. INQUISITOR
středa   1. 8. THE ART OF INSIDE OUT
pátek   3. 8. KRAKONOŠKA
středa   8. 8. SIRIUS
pátek 10. 8. MLÁDEŽNICKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR AD-HOC 
  výjimečně na Krakonošově náměstí od 17:00
  hodin (host THL z Nizozemska) 
středa 15. 8. KASTELÁNI
pátek 17. 8. K BAND
středa 22. 8. PĚNA
pátek 24. 8. TLUPA TLAP
středa 29. 8. TENDR
pátek 31. 8. H-KVINTET 

Změna programu vyhrazena.

MLÁDEŽNICKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR AD HOC

Rekreační orchestr Ad Hoc byl příležitostně založen v roce 1988 
o 25. výročí „Svazu měst Orange City“. Tvoří je města Diest v Belgii, 
Dillenburg v Německu, Orange ve Francii a Breda v Nizozemsku. 
Od té doby byl každoročně sestaven orchestr pro turné po Evropě. 
Orchestr je vítaným hostem a hrál v Itálii, Německu, České repub-
lice, Maďarsku, Polsku, Lucembursku, Francii a samozřejmě v Ni-
zozemí. 
Ad Hoc se rozrostl do velké koncertní skupiny asi 65 muzikantů 
v průměru 26 let. Orchestr se skládá z profesionálních a amatér-
ských hudebníků. Vznikl převážně z regionu Breda, v současné 
době se účastníci registrují z celého Nizozemska a Belgie. 
Ad Hoc Holiday Orchestra vystoupí u nás jako host Trutnovského 
hudebního léta. Koncert se uskuteční výjimečně na Krakonošově 
náměstí a pouze za příznivého počasí.
pátek 10. 8. ** Krakonošovo náměstí ** 17:00 hodin ** bez vstupného

LENKA ČERNOTOVÁ, JITKA CHRIŠTOFOVÁ, 
KLÁRA STODOLOVÁ, LIBUŠE VENDLOVÁ: 

MATKY HRDINKY

Pokračování výstavního projektu Legendy ateliéru grafi ky profeso-
ra Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 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
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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, kteří se přihlásili i na novou sezónu, mají 
abonentky rezervované a mohou si je vyzvednout a zakoupit 
od 18. června do 31. července 2018. Ostatní zájemci o předplat-
né a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem 
si místa rezervovat, si mohou abonentky zakoupit od 11. června 
také do 31. července 2018. Prodej abonentek zajišťuje pouze Info-
recepce UFFO.

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! 

ČINOHERNÍ DIVADLO A
říjen 2018
RASPUTIN
Historické drama
Východočeské divadlo Pardubice

listopad 2018
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU  
- Božena Němcová
Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři herce
Divadlo Viola, Praha a VM ART production s.r.o.

prosinec 2018
CENA ZA NĚŽNOST
Komedie / Melodrama
Činoherní studio Bouře, Praha

leden 2019
SMRT A DÍVKA
Drama - psychologický thriller
Divadlo Ungelt, Praha

únor 2019
PYGMALION
Brilantní klasická komedie
Městské divadlo Mladá Boleslav

březen 2019
PARFÉM V PODEZŘENÍ
Krimi komedie
Divadlo Radka Brzobohatého, Praha

duben 2019
CRAVATE CLUB
Situační komedie
Divadelní společnost Duet 

květen 2019
DETEKTOR LŽI
Komedie o pravdě
Divadelní spolek Kašpar, Praha 

ČINOHERNÍ DIVADLO B 

září 2018
DOKONALÁ PITOMOST
Komedie
Divadlo NaHraně, Praha

říjen 2018
MINDGAME 
- Líbezné vyhlídky
Kriminální thriller
StageArtCZ, s.r.o. Brno

listopad 2018
ZLOMATKA
Tragikomedie
Divadlo v Řeznické, Praha 

leden 2019
AGENT tzv. SPOLEČENSKÝ
Drama
Testis, z. s. Praha 
koprodukce: Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha a UFFO Trutnov

únor 2019
VINCENC
Komedie / Tragikomedie
Klicperovo divadlo Hradec Králové

březen 2019
PERFECT DAYS
Romantická komedie
Pantheon Production, Praha

duben 2019
ÚČA MUSÍ PRYČ!
Hořce ostrá komedie
Divadlo Verze, Praha

květen 2019
LÍBÁNKY NA JADRANU
Komedie
Studio DVA, Praha 

foto: Tomáš Hejzlar
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DIVADLO A HUDBA

říjen 2018
PRODANÁ NEVĚSTA
Komická zpěvohra
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice

listopad 2018
TICK, TICK… BOOM!
Poprockový muzikál
Divadlo Na Prádle a art4rent

prosinec 2018
FRIDA KAHLO
Kabaret života
ADF

leden 2019
SMOLÍKOVI A JEJICH PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Komedie s písničkami na motivy animovaného seriálu
Studio DVA, Praha

únor 2019
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Hořko sladká komedie
Divadlo Palace, Praha

březen 2019
HRABĚ 2.15: BEZ DECHU
Zádušní kabaret
Divadlo NaHraně, Praha

duben 2019
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4
Hudební retro inscenace
Divadlo v Dlouhé, Praha

květen 2019
THRILLER FIGAROVA SVATBA
Opera
Run OpeRun

DELIKATESY 
říjen 2018
MÉDEIA
Příběh lásky, zrady a pomsty
JEDL, z. s.

listopad 2018
FINALE
Nový cirkus
Analog (mezinárodní obsazení)

listopad 2018
LeŤ
Taneční sólo Markéty Stránské

leden 2019
CONTEMPORARY?
Taneční představení
Arts Printing House (Litva)

únor 2019
hudební projekt (zatím bez názvu)
Vše v přípravě, dokončení a premiéra v UFFU!
Cirk La Putyka

březen 2019
MINE
Fyzický koncert / operetta
T.I.T.S. (CZ/NOR/DK/SWE)

květen 2019
THE RITE OF SPRING 
Fyzické divadlo
Yossi Berg & Oded Graf (Izrael)

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

Trutnovský jarmark každoročně předznamenává, že je první zá-
řijová neděle, letní prázdniny skončily, začíná škola a také nová 
kulturní a společenská sezóna. Letos se jarmark uskuteční v neděli 
2. září a čekají vás opět Krakonošovo náměstí i pěší zóna plné 
stánků s ukázkami řemesel a prodejem rukodělných výrobků, ob-
čerstvení a dalších pochutin. 
Celodenní program nabídne na hlavním pódiu zábavu i koncer-
ty různých hudebních žánrů: od 9:45 hodin Zábavné dopoledne 
s Majdou a Petrem - pořad Magdy Reifové a Petra Vacka zejména 
pro děti, od 10:45 hodin břišní tanečnice Kaira Sabah s Hroznýšem 
královským, od 11:30 hodin koncert „Ručičky nebojte se …2018“ 
skupiny Patrola/Šlapeto, od 13:15 hodin koncert skupiny Mirai, 
od 15:00 hodin The Beatles Revival a od 17:00 hodin David Koller. 
Prostor před Muzeem Podkrkonoší bude tradičně patřit dětem. 
Tentokrát přijede Alena Kubínová z Hudebního divadla pro děti 
Ale-Na, aby malé návštěvníky od 14:00 hodin pobavila představe-
ním „Zpívající koťata“ a od 16:00 hodin je provedla „Z pohádky 
do pohádky“.
Zajištěny budou i atrakce a další zajímavosti. Věřme tedy, že tomu 
všemu bude přát i počasí, aby se Trutnovský jarmark mohl stát 
opět zajímavou a příjemnou akcí na začátku nové sezóny.
neděle 2. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin ** bez 
vstupného

foto: Roman Albrecht
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

Tématem Dnů evropského dědictví, které se uskuteční v Trutnově 
o víkendu 8. - 9. září, je SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ, SPOLEČNÉ HODNOTY. 
DED zahájí na Krakonošově náměstí starosta Trutnova Mgr. Ivan 
Adamec, účinkovat budou členové Klubu vojenské historie Trutnov 
a smíšený pěvecký sbor Colours of GTU při trutnovském gymná-
ziu. Ve Staré radnici bude připraveno setkání s kronikářkou města 
Mgr. Alenou Křivskou, prohlídka kroniky a fotokroniky (jejím au-
torem je Miloš Šálek), projekce videosnímků, prohlédnutí galerie 
starostů i dětský koutek připravený ve spolupráci s Tkalcovským 
muzeem Dům pod jasanem. Dále se v sobotu 8. 9. můžete těšit 
na hudební vystoupení v Haasově paláci od 11:00 a 14:00 hodin 
a výstavu výtvarných prací O nebi. V Galerii Draka premiéru fi lmu 
Šifra mistra Spiegela od 12:00 hodin. V Muzeu Podkrkonoší zahá-
jení výstavy Trutnovsko v letech 1918 - 1938 od 11:00 hodin, výsta-
vy Trutnov v srpnu 1968 ve fotografi ích a dokumentech, Vítězství 
Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské 
válce 1866. Návštěvníci budou mít možnost navštívit také expozi-
ce Hrady, zámky a chalupy Trutnovska (vstup na výstavy zdarma, 
vstup do expozic za poplatek). Pro návštěvníky bude otevřen Kos-
tel Narození Panny Marie, rovněž bude otevřena Galerie města 
Trutnova (výstava fotografi í Ivana Pinkavy). V parku budou mít 
zájemci možnost navštívit podzemní chodbu a využít komentova-
né prohlídky parku od 13:00 hodin, parku a lesoparku od 15:00 
hodin - svým výkladem je budou provázet studenti České lesnické 
akademie Trutnov. Členové Klubu vojenské historie Trutnov budou 
připraveni odpovídat na dotazy návštěvníků v Janské kapli. Ote-
vřen bude také Památník generála Gablenze na vrchu Šibeníku, 
u kterého proběhne od 15:00 do 18:00 hodin akce pro celé rodiny 
pod názvem ROZLOUČENÍ S LÉTEM.  
V neděli 9. 9. od 8:30 hodin se bude konat Den železnice - program 
v areálu depa i jízdy parního vlaku. Informace poskytne Turistické 
informační centrum ve Staré radnici.
Po oba dny bude možnost využít komentované prohlídky v areálu 
stavby Střediska volného času Na Nivách, otevřena bude také dě-
lostřelecká tvrz Stachelberg.

DOKONALÁ PITOMOST
Činoherní divadlo B: Divadlo NaHraně

Vyhnout se vlastnímu zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro 
strýce vzácnou starožitnost? Zachránit tetičku před vězením? 
A nezmačkat si při tom všem sváteční oblek? Když máte správného 
sluhu, žádný problém.
Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho komor-
ník Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním diva-
dle. Držte si buřinky, jízda začíná.
Tato komedie britských autorů je ověnčená Cenou Laurence Oli-
viera za nejlepší komedii roku. Hra oživuje populární dvojici - 
charismatického gentlemana Bertieho Woostera a jeho vychyt-
ralého, sarkastického sluhu Jeevese, které přivedl na svět známý 
britský humorista Sir P. G. Wodehouse. Do češtiny bylo dosud 
přeloženo na 60 Wodehousových knih, Zdeňka Jirotku dokonce 
všehoschopný a nepředvídatelný sluha Jeeves inspiroval k napsání 
české varianty, legendárního Saturnina.
Režie: Šimon Dominik. Hrají: Barbora Vyskočilová, Ondřej Novák, 
Pavel Kryl.
pondělí 17. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky ČDB 2018-19, ostatní - vstupné 390, 365, 340 Kč ** 
předprodej vstupenek od 20. 8.

OPRAVDOVÍ
Co všechno se děje v momentě, kdy sledujete toto představení? 
A ovlivňují se souběžné události navzájem?
Ojedinělé multimediální představení, které spojuje dění ve dvou 
městech do jednoho diváckého zážitku. Fúze současného tance, 
hudby a nejnovějších technologií přináší Networked Performance 
a poprvé uvádí tento nový žánr napříč českými regiony. 
Nechte se unést příběhem na jevišti Uffa a objevte, co se v tu sa-
mou chvíli děje v Plzni. 
Kdo bude ve světě obývaném přítomnými, vzdálenými i virtuální-
mi aktéry tím Opravdovým?
O autorech: Jana Bitterová a Ian Biscoe působí mezinárodně 
na poli současného jevištního umění a digitálních technologií. Spo-
lupracují s institucemi, jako je New World Symphony Miami, The 
Royal Danish Academy of Music v Kodani, Royal College of Music 
v Londýně a další. Jsou jedni z předních představitelů specifi cké-
ho žánru Networked Performance a spojují tak umělce a diváky 
napříč zeměmi i kontinenty do společných představení. S využitím 
neobvyklých scénických a technologických řešení propojili do jed-
noho díla například hudebníky a tanečníky v Barceloně, Kodani 
a Londýně (Longing for the Impossible, 2017). Jindy zase umožni-
li společné (networked) představení umělců kubánského původu 
v Miami a tanečníků v Havaně, kteří jinak kvůli omezené svobodě 
pro překročení hranic Kuby téměř ztratili kontakt (Bridge to Every- 
where, 2016). 
středa 26. 9. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** před-
prodej vstupenek od 20. 8.

Z KULTURNÍ NABÍDKY NA DALŠÍ MĚSÍCE
24. 9. VANUATU

Cestopisný večer Tomáše Kubeše
Předprodej vstupenek od 20. 8.
Vstupné 80 Kč

30. 9. DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků pro děti i dospělé na letišti ve Volanově
Pořadatel: UFFO a RC Modeláři Trutnov
Bez vstupného

3. 10. VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…, VLADIMÍR MERTA TRIO 
Dvojkoncert
Předprodej vstupenek od 9. 4.
Vstupné do 2. 10. 290 Kč, v den koncertu 340 Kč 

18. 10. MANDRAGE 
Host: Civilní obrana
Koncert na stání
Předprodej vstupenek od 14. 5.
Vstupné 370 Kč

25. 10. SLET BUBENÍKŮ 
Koncert
Předprodej vstupenek od 20. 8.
Vstupné do 24. 10. 310 Kč, v den koncertu 340 Kč

16. 11. BENJAMING‘S CLAN & PIPES AND PINTS 
Dvojkoncert na stání
Předprodej vstupenek od 11. 6.
Vstupné do 15. 11. 250 Kč, v den koncertu 290 Kč
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ČERVENEC A SRPEN 2018

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

 

ČERVENEC 2018

1. neděle
17:00 hodin

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Naši dva známí kutilové se přestěhovali do nových domů, kde na ně če-
kají nové kutilské výzvy a nové příhody.
Přístupno ** 75 minut ** vstupné 100 Kč

1. neděle
2. pondělí
19:30 hodin

LÁSKA BEZ BARIÉR
Francouzská komedie. Jocelyn se snaží svést mladou a krásnou Julii 
předstíráním, že je tělesně postižený.
Přístupno od 12 let ** titulky ** 107 minut ** vstupné 110 Kč

3. úterý
4. středa
19:30 hodin

PROFESOŘI ZLOČINU - MASTERCLASS
Druhý díl italské komedie. Po stopách výrobců drog se vydává nebez-
pečně nesourodý gang univerzitních profesorů. 
Přístupno od 12 let ** titulky ** 118 minut ** vstupné 90 Kč

5. čtvrtek
19:30 hodin

ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Český dokument o muži, který ve stovkách svých písniček dokázal vybu-
dovat svět, v němž je spoustě lidí dobře. 
Přístupno ** 77 minut ** vstupné 100 Kč

6. pátek
7. sobota
17:00 hodin

ANT-MAN A WASP (2D)
Ant-Man musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat 
po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
Přístupno od 12 let ** dabing ** 109 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

6. pátek
19:30 hodin

PRVNÍ OČISTA
Americký horor. Je jasné, že kdo tuhle nejnebezpečnější noc v roce pře-
žije, bude jiný, než byl před pouhými dvanácti hodinami. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 120 Kč

7. sobota
8. neděle
19:30 hodin

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
Španělsko-portugalsko-britské sci-fi . Reklamní agent Toby cestuje v čase 
mezi 21. a 17. stoletím, kdy Sancho Panzovi chybí Don Quijote. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 132 minut ** vstupné 120 Kč

8. neděle
17:00 hodin

ANT-MAN A WASP (3D)
Přístupno od 12 let ** dabing ** 109 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

9. pondělí
10. úterý
19:30 hodin

DELIRIUM
Americký psychothriller. Když si myslíte, že jste duševně nemocný, je 
těžké rozlišit, co je skutečnost a co choromyslné výplody ve vaší hlavě. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

11. středa
19:30 hodin

MANŽEL NA ZKOUŠKU
Americká komedie o playboyi Leovi a Kate, která využije Leovy náhlé 
ztráty paměti a vyzvedne si ho z nemocnice jako svého manžela. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 120 Kč

12. čtvrtek
19:30 hodin

BISTRO RAMEN
Japonsko-francouzský fi lm. Mladý japonský šéfkuchař se vydává do Sin-
gapuru pátrat po svých kořenech. 
Přístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 80 Kč

13. pátek
15. neděle
17:00 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ (2D)
Americká animovaná rodinná komedie. S naší oblíbenou rodinkou stra-
šidel se vydáme na výletní parník.
Přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

13. pátek
14. sobota
19:30 hodin

MRAKODRAP                                                                                          
Americký thriller. Akční hrdina Dwayne Johnson tentokrát nasadí vlast-
ní život pro záchranu obyvatel mrakodrapu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 103 minut ** vstupné 120 Kč

14. sobota
17:00 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ (3D)                                
Přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

15. neděle
19:30 hodin

PROFESOŘI ZLOČINU - VELKÉ FINÁLE
Poslední díl italské komedie. Univerzitní gang v největší akci své kariéry. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 90 Kč

30. pondělí
31. úterý
19:30 hodin

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
Americká hudební komedie. Pokračování oblíbeného muzikálu. 
Přístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 130 Kč

SRPEN 2018
1. středa
2. čtvrtek
19:30 hodin

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Americký horor. Rodina se snaží rozplétat záhadná a děsivá tajemství 
svých předků, aby překonala svůj neblahý osud.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 126 minut ** vstupné 110 Kč

3. pátek
4. sobota
17:00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2 (2D)
Rodina superhrdinů se vrací, tentokrát s hlavní hvězdou Helen.
Přístupno ** dabing ** 125 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

3. pátek
4. sobota
19:30 hodin

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Americké drama o skutečném příběhu dvou mladých lidí, kteří musí čelit 
jednomu z nejkatastrofálnějších hurikánů všech dob.
Přístupno od 12 let ** titulky ** 99 minut ** vstupné 110 Kč

5. neděle
17:00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2 (3D)
Přístupno ** dabing ** 125 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

5. neděle
19:30 hodin

ABRAKADABRA
Bláznivá španělská komedie o jednom typickém manželství.
Přístupno od 12 let ** titulky ** 96 minut ** vstupné 90 Kč

6. pondělí
19:30 hodin

ANT-MAN A WASP (2D)
Přístupno od 12 let ** dabing ** 109 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

7. úterý
8. středa
19:30 hodin

CHATA NA PRODEJ
České komediální drama. Rodiče prodávají starou rodinnou chatu. Před 
předáním chaty novému majiteli uspořádají poslední rodinnou slezinu. 
Přístupno ** 77 minut ** vstupné 120 Kč 

9. čtvrtek
19:30 hodin

VLASY
Oscarový fi lm Miloše Formana z roku 1979.
Přístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 80 Kč

10. pátek
17:00 hodin

MOULIN ROUGE
Australsko-americké romantické muzikálové drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 minut ** vstupné 80 Kč

10. pátek
11. sobota
19:30 hodin

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Česká tragikomedie dle knižního bestselleru Josefa Formánka.
Do 15 let nepřístupno ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

11. sobota
17:00 hodin

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN (2D) 
Americké sci-fi . Hlubinná ponorka je při průzkumu v rámci mezinárodní-
ho podmořského programu napadena obrovským tvorem.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 110 Kč

12. neděle
17:00 hodin

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN (3D) 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 130 Kč

12. neděle
19:30 hodin

SWEET COUNTRY
Australský western. Chovatel dobytka Sam v sebeobraně zabije majite-
le stanice Harryho a je na útěku i se svou těhotnou manželkou.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

13. pondělí
14. úterý
19:30 hodin

HOTEL ARTEMIS
Akční britská sci-fi  krimi. Útroby starého hotelu skrývají dobře utajenou 
a dotovanou nemocnici pro bohatou klientelu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 100 Kč

15. středa
16. čtvrtek
19:30 hodin

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
Americký akční thriller. Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 130 Kč

17. pátek
17:00 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ (2D)                                
Přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 100 Kč

17. pátek
18. sobota
19:30 hodin

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Americká akční komedie. Zhrzená žena zjistí, že její bývalý byl podle 
všeho tajný agent, a rozhodne se ho najít. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 110 Kč

18. sobota
17:00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2 (2D)
Přístupno ** dabing ** 125 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

19. neděle
17:00 hodin

ANT-MAN A WASP (3D)
Přístupno od 12 let ** dabing ** 109 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

19. neděle
19:30 hodin

EQUALIZER 2
Pokračování úspěšného akčního thrilleru. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 120 Kč

20. pondělí
19:30 hodin

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Francouzsko-americká komedie. Aja je z malé indické vesničky s talen-
tem podvodníčka, kterého matka vyšle na tajemnou misi do Paříže.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

21. úterý
19:30 hodin

TEMNÉ SÍLY
Americký sci-fi  thriller. Neznámý virus zabije 98 % všech dětí v Americe, 
u přeživších dětí se objeví super schopnosti.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 120 Kč

22. středa
19:30 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (2D)
Americko-španělský dobrodružný fi lm.  
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 110 Kč

23. čtvrtek
19:30 hodin

MISS HANOI
České kriminální drama. Před čtyřmi lety byla zavražděna vietnamská 
dívka poté, co vyhrála okresní soutěž krásy… 
Do 12 let nevhodné ** vstupné 120 Kč

24. pátek
25. sobota
17:00 hodin

KRYŠTŮFEK ROBIN (2D)
Animovaný hraný dobrodružný fi lm od studia Disney.
Přístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

24. pátek
25. sobota
19:30 hodin

SLENDER MAN
Americké akční drama. Čtyři středoškolačky chtějí rituálem popřít exi- 
stenci tajemného Slender Mana. Vzápětí však jedna z nich zmizí.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** vstupné 120 Kč

26. neděle
17:00 hodin

KRYŠTŮFEK ROBIN (3D)
Přístupno ** dabing ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

26. neděle
19:30 hodin

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN (2D)
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 110 Kč

27. pondělí
19:30 hodin

TEMNÉ SÍLY
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 120 Kč

28. úterý
29. středa
19:30 hodin

MAMA BRASIL
Portugalské drama o rodičích a dětech z předměstí Rio de Janeira.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 80 Kč

30. čtvrtek
19:30 hodin

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Dánské drama o bývalém policistovi, který pátrá po unesené ženě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 85 minut ** vstupné 80 Kč

31. pátek
17:00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2 (2D)
Přístupno ** dabing ** 125 minut ** vstupné 100 Kč

31. pátek
19:30 hodin

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Český thriller. Mladí manželé se nastěhují do prototypu tzv. inteligent-
ního domu, v němž postupně zažívají noční můru. 
Do 12 let nevhodné ** vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:
* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech

* v magazínu   (www.trutnovinky.cz)
* na rozhlasových vlnách
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