ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVNU 2019
18. 5. - 21. 9.

29. 5. - 2. 6.

úterý 4. 6.

středa 5. 6.

čtvrtek 6. 6.

pátek 7. 6.

pátek 7. 6.

čtvrtek 13. 6.
čtvrtek 13. 6.

14. - 15. 6.
neděle 16. 6.

pondělí 17. 6.

LETNÍ KINO BOJIŠTĚ
Pořadatel: Bojiště s.r.o.
Více informací: www.bojistetrutnov.cz
CIRK-UFF
9. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Pořadatel: UFFO
Více informací: www.cirkuff.cz
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
BESEDA S JIŘÍM GRUSEM
Setkání s autorem výstavy Ateliér
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova ** 17:30
TZV. „METELKŮV ZÁKON“ A JEHO VLIV
NA ROZVOJ ČESKÉHO MENŠINOVÉHO ŠKOLSTVÍ
V OBLASTI KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO a město
Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30
VNITŘNÍ SVĚTY
I. část divadelního představení souboru Božetěchovy rádodajky
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko ** 19:00
TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
DETEKTOR LŽI
Činoherní divadlo A:
Divadelní spolek Kašpar, Praha
Komedie o pravdě - uvádíme v náhradním termínu
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
FESTIVAL KAFE & JAZZ
Pořadatel: Bojiště s.r.o.
Více informací: www.kafejazz.cz
PO STOPÁCH VEVERKY TRENÉRKY
Akce v přírodě pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
Paradráha ** start 14:30 - 15:30
DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI ČTENÁŘI
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov

úterý 18. 6.

úterý 18. 6.

úterý 18. 6.

středa 19. 6.

čtvrtek 20. 6.

čtvrtek 20. 6.

čtvrtek 20. 6.

pátek 21. 6.

pátek 21. 6.

pondělí 24. 6.

středa 26. 6.

Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00
MADEIRA
Cestopisná přednáška Mgr. Petra Sobotky
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00
VNITŘNÍ SVĚTY
II. část divadelního představení souboru Sundejtovodou
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko ** 18:00
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 a 3/4
Divadlo a hudba: Divadlo v Dlouhé, Praha
Hudební retro inscenace
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
PARDON ME, PRIME MINISTER
Činoherní divadlo B: Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Anglická komedie - uvádíme jako náhradu za Líbánky na Jadranu
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00
KARL ILLNER: PRŮKOPNÍK LETECTVÍ
A SPOLUPRACOVNÍK KONSTRUKTÉRA IGO ETRICHA
Přednáška Bc. Evy Rennerové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru pod taktovkou Tomáše
Korbela
Program: J. A. Reichenauer, J. Haydn, F. Schubert, F. Loewe ad.
Pořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO a město
Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30
EVOLUCE
Divadelní představení souboru Božetěchovy rádodajky
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko ** 19:00
ZVĚŘINEC
YELLOW SISTERS - originální česká ženská acapella
Koncert na stání pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 10:00
UKRADENÝ ČAS
Divadelní představení souboru Sundejtovodou

Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Divadýlko Trdýlko ** 18:00

VÝSTAVY
do 4. 6.

do 7. 6.

do 20. 6.

do 23. 6.

do 30. 6.

do 30. 6.

12. 6. - 16. 7.

13. 6. - 18. 9.

14. 6. - 22. 9.

27. 6. - 31. 8.

28. 6. - 27. 10.

SIMONA BLAHUTOVÁ: A_TEN_TÁTY_ _
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
JAZZ WORLD PHOTO 2019
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
JIŘÍ GRUS: ATELIÉR
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
LETECKÝ KONSTRUKTÉR IGO ETRICH
A LETEC MANFRED VON RICHTHOFEN
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
U KRKONOŠSKÉHO TKALCE
Interaktivní výstava tkalcovství a dalších řemesel
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** středa - sobota 10:00 - 15:00
ONDŘEJ PAVELKA: ArtOP
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
FILIP KUDRNÁČ: KING OF THE RENAISSANCE
Vernisáž 11. 6. od 18:00
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
JAN MLČOCH: DANZA
Vernisáž 12. 6. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
TOČ SE A VRČ, MŮJ KOLOVRÁTKU
Vernisáž 13. 6. od 17:30
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
JOSEF ULLMANN
Vernisáž 26. 6. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
POŘÍČÍ U TRUTNOVA
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Vernisáž 27. 6. od 17:00
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

KURZY

1. - 30. 6.

úterý 11. 6.

RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
DÍLNIČKY PRO DĚTI
Vyrobíte si bylinkové mýdlo, svíčku anebo produkt z ovčí vlny či
tkaný kobereček.
středa - sobota 10:00 - 15:00 ** cena 70 Kč
KOŠÍKÁŘSTVÍ: PLETENÍ Z PROUTÍ
Naučíte se základy tvoření z proutí, dozvíte se, kde proutí sehnat a jak
si ho připravit. Vyrobíme proutěnou mísu nebo rámový koš.
9:30 ** cena 1.200 Kč

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

VNITŘNÍ SVĚTY
část I. (Božetěchovy rádodajky) ** pátek 7. 6. ** 19:00 ** Divadýlko Trdýlko
část II. (Sundejtovodou) ** úterý 18. 6. ** 18:00 ** Divadýlko Trdýlko
Diptych autorských projektů žáků literárně-dramatického oboru. Intimní mikrodramata skrytá
pohledům veřejnosti. Výjevy a obrazy odehrávající se mezi obyvateli malého městečka, za
zdmi pokojů, v lidské mysli.

EVOLUCE
pátek 21. 6. ** 19:00 ** Divadýlko Trdýlko
Ročníkové představení divadelního souboru Božetěchovy rádodajky na motivy knihy F.
Tashlina. Studie chování prapodivného živočišného druhu Homo sapiens, který ve jménu
pokroku neváhá ničit sám sebe.

UKRADENÝ ČAS
středa 26. 6. ** 18:00 ** Divadýlko Trdýlko
Ročníkové představení divadelního souboru Sundejtovodou podle motivu z knihy M. Endeho.
Internet, mobilní telefony, auta, letadla, robotické vysavače… to vše nám šetří čas. Tak jak je
možné, že ho pořád nemáme dost? Vlastně se zdá, že času stále ubývá… Kam tedy mizí
všechen náš čas - a s ním i naše životy?

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2019
9. ročník mezinárodního tanečního festivalu
Studio, z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO za podpory města Trutnova, Ministerstva kultury ČR a
Královéhradeckého kraje vás srdečně zvou na výtvarné dílny pro veřejnost:
FIGURÁLNÍ KRESBA A MALBA
termín: 19. - 23. 8.
lektoři: Jiří Grus a Paulina Skavova
Výtvarné lekce probíhají každý den od pondělí 19. do pátku 23. 8. v časech 9:00 - 12:00
(dopolední blok) a 14:00 - 17:00 (odpolední blok). Přihlášení účastníci mohou být zájemci z

řad veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s vybranými výtvarnými technikami. Jednotlivé
lekce na sebe navazují a výsledkem celého pětidenního intenzivního workshopu bude
prezentace výtvarných prací při závěrečném představení festivalu. Podmínkou pro zájemce je
každodenní účast na všech lekcích. Nelze se přihlásit na jednotlivé dny. Účastnický poplatek
ve výši 3.000 Kč zahrnuje lektorné i materiál. Kapacita workshopu je omezená. Uzávěrka
přihlášek je 17. 6.
A dále jednotlivé taneční lekce pro veřejnost:
pondělí 19. 8. 18:00 - 19:00 PILATES / Kateřina Blažková (EKS dance company), ZUŠ
Trutnov, Školní 151, taneční sál v přízemí
úterý 20. 8. 18:00 - 19:00 DANCE IN THE AIR / Stéphanie N´Duhirahe, UFFO
středa 21. 8. 18:00 - 19:00 WAACKING / Eliška Soukupová, ZUŠ Trutnov, Školní 151,
taneční sál v přízemí
čtvrtek 22. 8. 18:00 - 19:00 YOGA MEETS CONTEMPORARY / Pavla Vařáková (EKS
dance company), ZUŠ Trutnov, Školní 151, taneční sál v přízemí
Cena 1 lekce 100 Kč. Rezervace e-mailem: dance.festival@seznam.cz (uveďte jméno,
příjmení a vybrané lekce).
V pátek 23. 8. od 17:00 se v Uffu uskuteční závěrečné představení pro veřejnost a výstava
„ZE MĚ? NE, ZE MĚ!“ na motivy příběhu o Petru Panovi. Tanečně akrobatická
performance v podání účastníků festivalu a lektorů, prezentace výtvarných prací z workshopu
Figurální kresba a malba.
Více informací a pokyny k přihlášení naleznete na www.zustrutnov.cz/dance/2019.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

JIŘÍ GRUS: ATELIÉR
bPohled do uměleckého ateliéru bývá vždy vzrušující. A přesně taková je i výstava
trutnovského rodáka Jiřího Gruse (1978), který pro Galerii města Trutnova připravil svoji
první samostatnou výstavu nazvanou Ateliér. Jiří Grus je už řadu let právem označován jako
nejvýznamnější postava českého komiksu, a to především díky naprosto jedinečnému
kreslířskému nadání. Jeho nejrozsáhlejším počinem je výtvarná podoba komiksu Drak nikdy
nespí vypracovaného na motivy legendy o založení našeho města (vydalo v roce 2015
sdružení Trutnov - města draka). Kreslířský talent zúročil také v dalším odvětví, kterému se
už více než deset let profesionálně věnuje - v ilustraci. I v tomto žánru se vypracoval na pozici
jednoho z nejvyhledávanějších současných autorů. Právě jeho ilustrátorská tvorba je stěžejní
pro trutnovskou expozici, která nabídne pohled nejen do zákulisí autorova ateliéru, pro účely
výstavy na čas částečně přeneseného přímo do galerie, ale představí v kompletním průřezu
desetiletou spolupráci s nakladatelstvím Karolinum. Pro edici Modern Czech Classics
ilustroval 11 klasických děl české literatury (jde např. o díla B. Hrabala, K. Poláčka, E. Basse,
V. Vančury, J. Haška aj.) a v letošním roce do sbírky české klasiky přibyly také ilustrace k
románu Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, který vyšel v nakladatelství Albatros.
Přestože je Jiří Grus v současnosti ceněn pro své bravurní kreslířské schopnosti, jeho
akademické vzdělání bylo zaměřeno na malbu (po absolutoriu na Středním grafické škole
Václava Hollara vystudoval ateliér klasické malby prof. Zdeňka Berana), a tak nebudou

návštěvníci ochuzeni ani o ukázku z jeho doposud málo prezentované malířské tvorby.
Výstava potrvá do 20. 6.
K výstavě proběhne ve středu 5. 6. od 17:30 setkání s autorem, na kterém osobně přiblíží
práci ilustrátora a malíře.

JOSEF ULLMANN
Tradiční krajinářskou výstavou, která vždy naplní Galerii města Trutnova v letních měsících,
bude v letošním roce prezentace tvorby Josefa Ullmanna - dalšího z autorů náležících do
okruhu Mařákovy krajinářské školy.
Josef Ullmann se narodil v roce 1870 v obci Nekmíř na Plzeňsku. Po gymnáziu začal pracovat
ve Škodových závodech, jejichž ředitel si povšiml jeho kreslířského talentu. Na jeho popud
odchází do Mnichova, kde studuje nejprve v soukromé škole prof. B. Schmiedta a prof. A.
Finka, později na tamní akademii. Později přestoupil do Prahy na akademii k prof.
Maxmilianovi Pirnerovi a teprve na podzim 1898 se dal zapsat do krajinářské školy Julia
Mařáka. Z uměleckého hlediska se v jeho tvorbě odráží mnichovská studia secesní stylizací
krajiny a z českých vlivů byl asi nejzásadnější A. Chittussi. Jeho pozdější práce, v nichž
Ullmann pracuje s výraznou barevnou skvrnou, lze řadit k těm nejzářnějším příkladům
českého impresionismu.
Exponáty budou zapůjčeny z významných soukromých i státních sbírek, kurátorsky výstavu
zaštítí PhDr. Michael Zachař. Vernisáž proběhne ve středu 26. 6. od 17:00. Výstava potrvá
do 31. 8.

JAN MLČOCH: DANZA
Fotograf Jan Mlčoch (1979), rodák z Trutnova, tvořil zpočátku v Pardubicích, poté v Praze a
nyní se vrací zpět domů. Zhruba 20 let se intenzivně věnuje figurální fotografii a především
aktu. Pracuje s klasickou fotografickou technikou a černobílým filmem bez využití možností
nabízených digitálními technologiemi. V prezentovaném cyklu využívá unikátní techniku
svícení a snímání - luminografii - tedy malbu světlem. Podstatou této techniky je expozice
dlouhým časem a postupné vykreslování scény malým pohyblivým zdrojem světla jako
štětcem a barvou na malířské plátno. Technika je to prastará, ale v Janových fotografiích stále
živá a umožňující nejrůznější světelné efekty.
V rámci projektu Danza zobrazuje klasický balet a sleduje, jak odráží krásu a eleganci pohybu
a emoce gestiky, výše zmíněnou technikou luminografie zachycuje okamžiky tance ve
statických nikoliv však strnulých, ale živých pózách. Tyto jsou náročné především v tom, že
model musí setrvat bez pohnutí nebo s minimálním pohybem po dobu osvitu, která trvá až
jednu minutu. Dlouhá expozice, pohyb světelného zdroje malujícího scénu a drobný pohyb
modelu vytváří hru světla, stínu, pohybu, krásy.
Vernisáž výstavy v prostorách Městského úřadu Trutnov proběhne ve středu 12. 6. od 17:00.
V hudebním programu vystoupí Veronika Kalivodová/soprán a Milan Duspiva/theorba.
Výstava potrvá do 18. 9.

SOCHY VE MĚSTĚ
Jubilejní 10. ročník akce sochy ve městě se vrátí ke třem již prezentovaným autorům. V
letošním roce bude vystaven nerezový lev Michala Gabriela, který vzešel ze spolupráce
tohoto autora a firmy Kasper, dále se do Trutnova vrátí s další závěsnou instalací Veronika
Psotková. Její objekt do našeho města poputuje přímo z německého výstavního projektu
NordArt. Třetím z autorů je Antonín Kašpar, který vystaví jeden ze svých sloupů.
Akce, jejímž smyslem je oživit veřejné prostory města, představit je v jiném světle a
především zapojit uměleckou tvorbu do všedního dne, se dostala do finále, po němž se nějaký
čas odmlčí. Za deset let se v Trutnově představila široká škála těch nejlepších současných

sochařů, jejichž díla jsou dostatečně monumentální a odolná, aby mohla obstát i v exteriéru.
Byla konfrontována s městskou scenérií i zraky diváků a přinesla skutečně reprezentativní
průřez českou sochařskou scénou.
Slavnostní otevření projektu se odehraje ve středu 19. 6. od 17:00 před Galerií města
Trutnova. Sochy ve městě setrvají do 30. 9.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 4. 6. ** 9:00 ** 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.

PASOVÁNÍ DĚTÍ V POBOČCE HSM
Ve středu 12. 6. proběhne pasování nejmenších a nejpilnějších dětí z MŠ Horská, třídy
Motýlků. Knihovnice pro ně připraví zábavné dopoledne, na jehož konci každé dítě dostane
na památku diplom a drobný dárek.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI ČTENÁŘI
pondělí 17. 6. ** 9:00 - 11:00 ** pobočka HSM
Zveme maminky na mateřské dovolené, aby se svými dětičkami přišly do knihovny v Horním
Starém Městě a strávily příjemné dopoledne mezi pěknými knížkami.

MADEIRA
úterý 18. 6. ** 17:00 ** studovna
Madeira je malý ostrov v Atlantickém oceánu situovaný mezi Evropu a Afrikou, na kterém
žije bezmála čtvrt milionu obyvatel. Dozvíte se například, že je známý díky výbornému vínu,
které nese stejný název. Málokdo však ví i zajímavost spjatou s českou historií, že na Madeiře
odpočívá poslední český král. Při své prezentaci nám Mgr. Petr Sobotka přiblíží zeměpisné a
turistické zajímavosti Madeiry, ale i napůl zapomenutou část české historie.

DRÁČEK
čtvrtek 20. 6. ** 16:00 - 17:00 ** 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.

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

LETECKÝ KONSTRUKTÉR IGO ETRICH
A LETEC MANFRED VON RICHTHOFEN
Výstava prostřednictvím dobových fotografií představuje leteckého konstruktéra a průkopníka
letectví v Rakousku-Uhersku Igo Etricha (1879 - 1967), rodáka z Horního Starého Města u
Trutnova, jehož kluzáky a zejména letadla (Holubice, Vlaštovka) se zapsaly do dějin letectví.
Druhou osobností, kterou výstava připomíná, je německý pilot Manfred von Richthofen (1892

- 1918), rodák ze slezské Vratislavi, který prožil mládí ve Svídnici a proslul jako
nejúspěšnější letecký stíhač první světové války, jemuž je připisováno 80 sestřelů.
Výstava potrvá do 23. 6.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019
Součástí programu ve čtvrtek 13. 6. od 17:00 do 22:00 bude vernisáž výstavy o lidové
textilní výrobě v Podkrkonoší, vystoupení mažoretek SVČ Trutnov pod vedením Evy
Vránové a pěveckého souboru Bosorky ze ZUŠ Trutnov pod vedením Yanky Stránské. Žáci
tanečního souboru ZUŠ Trutnov pod vedením Mgr. Jany Michaličkové představí české lidové
tance. Těšit se můžete též na ukázky ručního předení lnu v podání Tkalcovského muzea Dům
pod jasanem. Středověkou zbroj, zbraně a jejich použití přiblíží skupina historického šermu
Úpičtí střelci. Vyvrcholením muzejní noci bude koncert country skupiny Tendr z Trutnova.
Vstup na akci je zdarma a v uvedený čas si lze prohlédnout rovněž všechny probíhající
výstavy.

TOČ SE A VRČ, MŮJ KOLOVRÁTKU
Výstava představí dávno zaniklý svět rukodělné lnářské výroby, typické pro Trutnovsko do
počátku 20. století. K vidění budou kolovraty, lamačky lnu, vochle, vijáky či přeslice, tedy
nástroje, kterými se v našem kraji podomácku zpracovával len. Výstavu doplní ukázky
lidového malovaného nábytku z Podkrkonoší.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 13. 6. od 17:30. Výstava potrvá do 22. 9.

POŘÍČÍ U TRUTNOVA NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Výstava pohlednic ze sbírky Dr. Jaroslava Drtiny ze Dvora Králové nad Labem připomene
historický vývoj trutnovské městské části Poříčí. Na více než 130 vybraných unikátních
pohlednicích z období od konce 19. století do roku 1940 se přeneseme do poříčských ulic, v
nichž spatříme již zaniklé domy, obchody a živnosti. Pozornost bude věnována i toku řeky
Úpy, nádražním budovám a početným továrnám.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 27. 6. od 17:00. Součástí vernisáže bude prezentace nové knihy
s názvem „Poříčí na historických pohlednicích“, jejímž autorem je Dr. Jaroslav Drtina.
Výstava potrvá do 27. 10.

TZV. „METELKŮV ZÁKON“ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ČESKÉHO
MENŠINOVÉHO ŠKOLSTVÍ V OBLASTI KRKONOŠ A
PODKRKONOŠÍ
Až do roku 1918 bylo v obcích Krkonoš a Podkrkonoší s převládajícím německým
obyvatelstvem jen velmi málo českých škol. Situace se výrazně změnila po vzniku
Československa díky tzv. „Metelkovu zákonu“ ze dne 3. 4. 1919, který podpořil a výrazně
usnadnil zakládání českých menšinových škol. Přednášející PhDr. Ondřej Vašata připomene
vznik českých škol bezprostředně po přijetí tohoto zákona v Poříčí u Trutnova, Žacléři,
Lamperticích, Mladých Bukách, Hostinném či Trutnově. Věnovat se bude i školám
založeným v průběhu 20. a 30. let např. v Bohuslavicích u Trutnova, Horním Starém Městě,
Janských Lázních či Černém Dole.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. od 17:00. Vstup volný.

KARL ILLNER: PRŮKOPNÍK LETECTVÍ
A SPOLUPRACOVNÍK KONSTRUKTÉRA IGO ETRICHA
Přednáška Bc. Evy Rennerové, vedoucí Městského muzea v Žacléři, přiblíží životní příběh
pilota a pionýra letectví Karla Illnera (1877 - 1935), rodáka ze Žacléře, který stál spolu s Igo

Etrichem u zrodu proslulého letadla Etrich-Taube (Holubice). Přednášející představí nejen
Illnerovy průkopnické lety s tímto letadlem, ale i jeho žáky, mezi nimiž nalezneme mnoho
zajímavých osobností. V závěru přednášky, spojené s promítáním historických fotografií,
zaměří pozornost též na trpký konec jeho života.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. od 17:00. Vstup volný.

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Dlouhodobé expozice 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 přibližuje 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.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO
CIRK-UFF
29. 5. - 2. 6.
9. 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.

CIRK LA PUTYKA: ADHD
Novocirkusová groteska, báseň, obraz i noční běs. Příběh, který je inspirován skutečnými
událostmi. Příběh autorský. Příběh, který se nechává inspirovat lidmi jako Torey Hayden,
Emil Zátopek, Jean-Michel Basquiat a lidmi s ADHD, kteří žijí právě teď a tady.
Námět a režie: Rostislav Novák ml. Choreografie: Thomas Steyaert. Účinkují: Risto Sakari
Männistö, Carlos Alberto Landaeta Meneses, Émile Pineault, Mireia Piñol Martínez, Vincent
Bruyninckx, Jonas Garrido Verwerft, Mauricio Rafael Cugat, Sandra Pericou-Habaillou.
UFFO ** středa 29. 5. od 19:30, čtvrtek 30. 5. od 19:30 ** vstupné 450, 390 Kč

GIORGIO BERTOLOTTI A PETR FORMAN: JURI KOSMONAUT
Základní prvky: absence gravitace, pomalost, samota, hrdinství, zoufalství… a hlavně touha
po snění. Šílená, bizarní intergalaktická pouť plná nečekaných událostí. Kosmonautova
každodenní rutina se stává záminkou pro komické situace. Juri je mezigalaktický průzkumník,
který objevuje nové planety a možná i nové formy života. Je to statečný muž, hrdina,
kosmonaut. Nebo je pouze to, co v něm lidé vidí… Ale Juri je také muž, který se bojí, který
sní, který je ještě dítětem. Místo toho, aby svou cestu našel, často ji ztrácí. Juri je osamělým
mužem, Juri je klaun. Show je oslavou pomalosti. V dnešní bláznivé době bychom rádi
zpomalili tep života a věnovali pozornost maličkostem. To je obrovská výzva, když je naše
soustředění neustále bombardováno miliardami informací. Když spěcháte, musíte chodit
pomalu…
Publikum (maximálně 45 osob) je posádka, která byla pro toto dobrodružství speciálně
vybraná. Vstoupíte do vesmírné lodi (jeden z Juriho snů) a vydáte se na průzkum

nekonečného vesmíru. Juri vás tímto zážitkem provede (svým vlastním způsobem) velmi
hrdinně bez ohledu na nebezpečí, a to prostřednictvím spolupráce se sofistikovanými stroji,
které se zázračně objeví uvnitř rakety. V této show chtěli Giorgio Bertolotti a Petr Forman
prozkoumat svět videomappingu, což je velká a podnětná výzva zejména díky snaze
integrovat videomapping do příběhu a přímo s ním spolupracovat.
Režie: Giorgio Bertolotti, Petr Forman. Účinkují: Giorgio Bertolotti, Rosalie Schneitler.
stan za Uffem ** středa 29. 5., čtvrtek 30. 5., pátek 31. 5. od 16:00 a 18:30, sobota 1. 6. od
11:00 a 17:30 ** vstupné 180 Kč

UFFO VE SPOLUPRÁCI SE ZUŠ TRUTNOV: PURE
„Jsme jako akrobati balancující na hraně života. Jdoucí k sobě tmou skrze okamžiky prozření
stoupáme blíž jeden k druhému. Odkud jsme se vynořili na obloze Světa? Čí ruce spojily naše
kroky? Odtud až tam se budeme navěky míjet i prolínat v bezpodmínečnosti lásky a jejích
tisíce tváří.“
UFFO ve spolupráci se ZUŠ Trutnov představí během letošního Cirk-UFFu společný projekt,
ve kterém budou moci diváci zhlédnout příběh o tom, jak je důležité objevit v sobě své dary,
svou průzračnost a čistotu, blízkost druhého člověka a pocit, že všichni jsme ve skutečnosti
propojeni. Nechte ožít před vašima očima koloběh života, jehož jsme každý součástí.
Tohoto projektu se účastní neprofesionální performeři ze ZUŠ Trutnov a hosté, kteří od ledna
do května 2019 společně připravovali toto multidimenzionální sdělení pro trutnovské diváky.
Námět a scénář: Kateřina Talavašková, Kateřina Blažková a Pavla Vařáková. Režie: Kateřina
Talavašková. Choreografie: EKS DANCE COMPANY, Josef Vašata a tanečníci. Účinkují:
Andrea Anovčínová, Aneta Brádlerová, Tereza Burešová, Nikola Bezdíčková, Karolína
Čermáková, Anna Hetešová, Anna Janebová, Marie Jirásková, Nella Němcová, Pavlína
Nováková, Michaela Radová, Tereza Růžičková, Andrea Vodseďálková, Veronika
Suchánková, Sára Svobodová, Aneta Švarcová, Aleš Valtr, Josef Vašata, Natálie Zemanová a
EKS DANCE COMPANY.
šapitó ** čtvrtek 30. 5. od 11:00 a 17:30 ** vstupné 150 Kč

LOSERS CIRQUE COMPANY: EGO
Ego nás nutí být vždy nejlepší, mít vždy navrch, mít vždy pravdu. Ego je mistr číslo jedna,
kterého musí všichni uctívat. Co se stane, když jednomu muži na sportovním vrcholu vstoupí
do ringu jiný muž. Mladší, energičtější, fyzicky výkonnější. Ego říká: „Je potřeba zápasit!
Zápasit ze všech sil o své těžce vydobyté místo.“ Jenomže dech už nestačí, svaly vypovídají
službu, vztek a frustrace zatemňují mysl… Příběh muže, který si musí projít vnitřním peklem,
aby pokořil své vlastní ego a došel mnohem většího poznání - totiž, že fyzická síla se zdaleka
nevyrovná té duševní a že nejlepší vyhraná bitva je žádná bitva.
Režie: Daniel Špinar. Choreografie: Radim Vizváry. Účinkují: Jindřich Panský, Petr
Horníček.
UFFO ** pátek 31. 5. od 18:30, sobota 1. 6. od 17:30 ** vstupné 450, 390 Kč

GRAVITY & OTHER MYTHS: A SIMPLE SPACE
Sedm vynikajících syrových, zběsilých a zároveň jemných akrobatů posouvá své fyzické
limity bez jakéhokoli omezení. Představení je hnáno vpřed úžasnými perkusemi a také
soustředěním se na každý okamžik. V divácích evokuje skutečné reakce, spíše tělesné než
intelektuální. Není to detailně vyumělkované představení s make-upem, osvětlením a složitou
scénografií. Diváci sedí v blízkosti odhaleného jeviště a cítí teplo, vidí pot a slyší každý dech.
Tito akrobaté, kteří nejsou vyzbrojeni ničím jiným než hrubou silou, kočičí hbitostí a lidskou
otevřeností, se zbavují své obvyklé ostražitosti a předvádějí realitu možného selhání a

slabosti. Není zde nic, za co by se mohli účinkující skrývat, a proto přímo září jejich osobní
příběhy. Tato poctivost je podstatou představení A Simple Space.
Členové společnosti: Lachlan Binns, Jascha Boyce, Joanne Curry, Lachlan Harper, Mieke
Lizotte, Jackson Manson, Simon McClure, Martin Schreiber, Jacob Randell, Elliot Zoerner.
šapitó ** pátek 31. 5. od 20:30, sobota 1. 6. od 19:00 ** vstupné 480 Kč

AMPERSAND S PODPOROU GRAVITY & OTHER MYTHS: JELLY
OR JAM
Viděli jste někdy obrovskou kostku želé - roztřesenou, kývající se a dostatečně pevnou na to,
aby se na ní dalo stát? Tento hit Adelaide Fringe od cirkusových tvůrců Jascha Boyce a
Jorena Dawsona, kteří se mohou pochlubit i mezinárodními cenami, vás vezme na
akrobatické dobrodružství probíhající v mozku mladých lidí, které je vedeno formou
rozhovorů s dětmi o tom, co jsou emoce a jakým způsobem je cítíme.
Nenechte si ujít tuto horskou dráhu plnou skutečných příběhů o tom, jaké to je být dítětem, a
spousty mazlavého, patlavého želé, které inspiruje mladé i staré k tomu, aby si položili otázku
„co a z čeho vlastně jsem?“.
Koncept, producenti, účinkují: Jascha Boyce a Joren Dawson.
šapitó ** pátek 31. 5. od 11:00, sobota 1. 6. od 14:00 ** vstupné 300 Kč

SQUADRA SUA: ABSOLUTELY
Klaunská pohybová komedie. Dva gangsteři čekají na největší kšeft svého života. Tony i
Lenny vědí, že jde o hodně. Ve světě zločinu není místo na poloviční řešení. Zločin je
absolutní. Nesmlouvavý a nekompromisní styl gangsterů pokřivený klaunskou optikou.
Pomocí principů klaunérie a fyzického divadla vytváří Roman Horák a Robert Janč absurdní,
až dadaistickou hru.
Námět, režie, účinkují: Robert Janč, Roman Horák.
šapitó ** sobota 1. 6. od 16:30 ** vstupné 200 Kč

ELIŠKA BRTNICKÁ: ENOLA
Míváme nereálná přání, a přesto si stále říkáme: možná… musíme jen splnit tisíc úkolů! Tisíc
vytřených podlah, tisíc dobrých skutků, tisíc kliků…? Jsme svým vlastním zadáním. A tak se
nekonečně obtiskujeme v čase, než pochopíme, že shora je lépe vidět.
Inscenace je inspirována tématem přeživších atomový výbuch v Hirošimě, legendou o tisíci
jeřábech a japonskými estetickými koncepty. Je ale hlavně o tom, co vám během jejího
sledování vytane na mysl. Každý máme svoji malou válku a svoji tragédii.
Koncept, choreografie, interpretace: Eliška Brtnická.
šapitó ** neděle 2. 6. od 14:00 ** vstupné 200 Kč

G.N.A.T.: GORŠEK
Autorské představení vyprávějící legendu o dvou bratrech z mýtické Goršecké náhorní
plošiny. Goršek je hra pro dva herce a dvě masky rozehrávající na prostoru jedné místnosti
tragikomedii plnou lásky a nenávisti, krutosti a přátelství a ponorkové nemoci.
Autoři zpracovávají témata slovanské kultury, existenciální literatury a absurdního dramatu 2.
poloviny 20. století (Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett), současně s tím se zabývají
zkoumáním lidské psychiky v hraničních podmínkách dlouhotrvajícího odloučení od světa.
Režie: William Valerián. Koncept a interpretace: Šimon Pliska, Andrej Lyga.
šapitó ** neděle 2. 6. od 18:00 ** vstupné 200 Kč

Více informací o vystoupeních, která v rámci festivalu nového cirkusu můžete zhlédnout
zdarma venku, najdete na www.cirkuff.cz.
Provozní doba Inforecepce UFFO při festivalu Cirk-UFF:
středa 29. 5.
čtvrtek 30. 5.
pátek 31. 5.
sobota 1. 6.
neděle 2. 6.

do 21:00
do 21:00
do 22:00
do 20:30
do 18:30

OBŘÍ NAFUKOVACÍ VODNÍ SKLUZAVKA
Pořadatel: UFFO a město Trutnov
Zveme vás na jedinečnou atrakci, která oživí nejen festival Cirk-UFF, ale i centrum města.
Plavky s sebou (nebo pohodlné oblečení, ve kterém budete sjíždět skluzavku). Doporučujeme
přinést si nafukovací kruhy a další koupací pomůcky.
Vstup na skluzavku je povolen od 6 let. Účastníci mladší 10 let musí přijít v doprovodu
jednoho z rodičů. Do 15 let věku je potřeba přinést souhlas zákonného zástupce.
Krakonošovo náměstí ** sobota 1. 6. od 12:00 do 18:00 ** vstupné v předprodeji 150 Kč, v
den akce 200 Kč ** předprodej vstupenek zajišťuje pouze Inforecepce UFFO

FILIP KUDRNÁČ: KING OF THE RENAISSANCE
Filip Kudrnáč se ve své tvorbě odvolává k tradici klasické realistické malby 19. století. Za své
vzory si vybral mistry malířského řemesla, jako jsou například Chittussi, Jean Leon Gerome,
Hynais nebo Bouguereau. Snaha přiblížit se k technické dokonalosti jejich malby znamená
mít kuráž k překonávání vlastních limitů a je to těžká práce na celý život. Filip Kudrnáč sdílí
smysl pro současnost, která je samozřejmě zcela odlišná v dnešní době. Ztotožňuje se s
vyobrazením jmenovaných malířů, protože zachycují tehdejší světské ikony, vystihují v té
době převládající představu o dokonalosti a kráse a jsou příslibem exotiky, umožňují účastnit
se na vlastní oči jinak nedostupných dobrodružství a scenérií. V Galerii Uffo se Filip Kudrnáč
představí v celé škále svého umu - přes malbu, sochu a hudební interpretaci z vlastní
produkce.
Vernisáž se uskuteční v úterý 11. 6. od 18:00.
12. 6. - 16. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 12. - 30. 6. pondělí - pátek 8:00 - 18:00,
sobota 12:00 - 18:00, 1. - 16. 7. (s výjimkou státních svátků) pondělí - pátek 9:30 - 17:00 **
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

DETEKTOR LŽI
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Kašpar, Praha
Představení se mělo původně konat v pondělí 13. 5., ale ze zdravotních důvodů bylo zrušeno a
uskuteční se v náhradním termínu - ve čtvrtek 13. 6. Předplatitelé: pro vstup platí abonentky
Činoherní divadlo A 2018-19, jedná se o poslední představení skupiny ČDA v této sezóně.
Komedie o škodlivosti pravdy z pera známého současného ruského autora. Aby se Naděžda
Petrovna dozvěděla, kde její manžel schoval peníze, pozve domů hypnotizéra. Manžel však v
„transu“ sdělí i svá další tajemství a začnou se dít věci…
Režie: Jakub Špalek. Hrají: Matouš Ruml, Adrian Jastraban, Eva Elsnerová.
čtvrtek 13. 6. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 370, 345, 320 Kč ** prodej vrácených
vstupenek od 16. 5.

PO STOPÁCH VEVERKY TRENÉRKY

Vzhledem k tomu, že v sobotu 15. 6. se již koná mnoho kulturních akcí, přesouváme PO
STOPÁCH VEVERKY TRENÉRKY na neděli 16. 6.
Veverka Trenérka připravila v okolí trutnovské Paradráhy několik veverčích úkolů (oříšků).
Veverky jsou mrštná a chytrá zvířata, a proto by si každý malý účastník měl připravit bystrou
mysl a sportovního ducha. Na startu dostane každé dítko stopařskou kartičku, do které se
budou otiskovat razítka za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích. Pokud se malému
stopaři podaří rozlousknout všechny připravené oříšky, čeká ho malá odměna a diplom.
Akce v přírodě pro malé děti od 3 let a jejich rodiče.
neděle 16. 6. ** Paradráha (v blízkosti altánu s ohništěm) ** start 14:30 - 15:30 **
startovné 30 Kč (kapacita účastníků je omezena)

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 a 3/4
Divadlo a hudba: Divadlo v Dlouhé, Praha
Matka Pauline, otec George a syn Adrian Moleovi. A také jejich babička May s radikálními
názory. Na první pohled normální rodinka. A také spolužáci, spolužačky, sousedé a známí.
Rok a čtvrt dospívání Adriana Molea, britského puberťáka. Nejtěžší okamžiky v životě, které
zažil každý z nás - dětství mizí v dáli, hormony se bouří, rodiče se rozvádějí a navíc ty
problémy s pletí…
Přijďte se podívat na novou inscenaci s živým doprovodem herecké kapely Divadla v Dlouhé.
Inscenace získala titul KOMEDIE ROKU na GRAND festivalu smíchu v Pardubicích.
Režie: Miroslav Hanuš. Hrají: Martin Matejka, Pavel Tesař, Jaroslava Pokorná, Marie
Turková, Eva Hacurová, Jiří Wohanka, Jan Meduna, Marie Poulová, Čeněk Koliáš, Milan
Potoček, Pavel Lipták, Tomáš Makovský.
úterý 18. 6. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní - vstupné
390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 4.

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI… PARDON ME, PRIME MINISTER
Činoherní divadlo B: Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Představení uvádíme jako náhradu za komedii Líbánky na Jadranu, která se
neuskuteční, neboť nám Studio DVA nebylo schopno do konce sezóny 2018-19
nabídnout termín pro realizaci tohoto představení.
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se
zábavním průmyslem a hazardem. Jenže to má jednu vadu - na šéfa vládního kabinetu
George Venablese se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen
političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici,
příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako
stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem.
Režie: Vladimír Strnisko. Hrají: Petr Nárožný, Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová, Jaromír
Nosek / Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr., Máša Málková / Kateřina Sedláková, Jan Čenský /
Martin Zahálka, Karolína Vágnerová / Andrea Daňková / Jiřina Daňhelová.
středa 19. 6. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, ostatní - vstupné
390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 4.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Letošní tradiční letní koncert komorního orchestru Musica Antiqua Trutnov se ponese ve
znamení odlehčenějších barokních suit, vídeňských symfonií a melodií z muzikálů.
Program: J. A. Reichenauer, J. Haydn, F. Schubert, F. Loewe ad.
Sólisté: Jaroslav Neubert, Anežka Mišoňová, Josef Hejna, Pavla Richterová, Michaela
Součková, Kateřina Herda Killarová. Dirigent: Tomáš Korbel.

čtvrtek 20. 6. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 ** vstupné 90 Kč ** předprodej
vstupenek od 13. 5.

