ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V DUBNU 2019
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JAZZINEC 2019
Mezinárodní hudební festival
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Více informací: www.jazzinec.cz
ŠŤASTNÝ PRINC
Představení Divadla Lampion pro 1. - 4. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
ČÍNA: SEČUÁN
Cestopisný večer Václava Vágenknechta
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro malé i velké
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00
1984
Představení Divadla D21 pro SŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 11:00
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Alena a Jiří Márovi: Španělsko a Portugalsko
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30
ZÁPAD USA & HAVAJ
Cestopisný večer Aleny a Jiřího Márových
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
VE ZNAMENÍ TANGA
Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo, Ladislav Horák akordeon, Radek Krampl - vibrafon, Vít Švec - kontrabas, Ivana
Balková a Jan Chrostek - tanec
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
ČESKÝ ROK
Pořad Aleny Kubínové pro MŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA TRUTNOVSKU
Přednáška Mgr. Ondřeje Tůmy
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

pátek 12. 4.

sobota 13. 4.

neděle 14. 4.

pondělí 15. 4.

úterý 16. 4.

úterý 16. 4.

sobota 20. 4.

sobota 20. 4.

středa 24. 4.

čtvrtek 25. 4.

čtvrtek 25. 4.

pondělí 29. 4.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO a město
Trutnov
UFFO ** 19:00
PRODANÁ NEVĚSTA
Komická zpěvohra v provedení Spolku divadelních ochotníků Alois
Jirásek, Úpice
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 16:00 a 19:00 ** VYPRODÁNO
MAXIPES FÍK
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Krapet
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00
DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00
DROBNÉ PAMÁTKY NAŠEHO KRAJE
Přednáška PhDr. Viktora Blažka
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00
POKLADY TRUTNOVSKA
Přednáška PhDr. Vojtěcha Brádleho
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
MONSTER OF METAL AND HARDCORE XV
Hrají: Purgatory (D), Devouring Oblivion (PL), Antigod, Horrible
Creatures, Streetmachine, Embrace the Darkness, Pikodeath
Pořadatel: Libor Mazura
Restaurace Voletiny ** 17:00 ** vstupné 200 Kč ** doprava na akci
zajištěna ** charitativní sbírka pro Ellenku Jantošovičovou
MIG 21
Koncert na stání v rámci turné HURÁ!
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 20:00
ÚČA MUSÍ PRYČ!
Činoherní divadlo B: Divadlo Verze, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 ** VYPRODÁNO
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00
PATŘILA JSEM K DĚTEM NEPŘÁTEL ŘÍŠE
Přednáška Ing. Aleny Staňkové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a OV ČSBS Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
KLAVÍRNÍ KONCERT ČTYŘRUČNÍ HRY
Pořadatel: ZUŠ Trutnov

úterý 30. 4.

Koncertní síň B. Martinů ** 17:00
ČARODĚJNICE
Z ČESKÝCH LESŮ A HÁJŮ
Akce pro děti
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov
u ZŠ R. Frimla ** otevření areálu v 17:30, zahájení akce v 18:00

VÝSTAVY
do 16. 4.

do 27. 4.

do 27. 4.

do 26. 5.

do 7. 6.

do 23. 6.

5. 4. - 12. 5.

24. 4. - 4. 6.

JIŘÍ SOPKO: TRIPTYCHY
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
NINA URBANOVÁ, SOŇA HUBÁČKOVÁ
A PAVEL BARTOŇ: BARVY NÁS BAVÍ
Výstava obrazů přírodních motivů a zvířat
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
PASTRŇÁK
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
ARCHEOLOGIE TRUTNOVSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
JAZZ WORLD PHOTO 2019
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
LETECKÝ KONSTRUKTÉR IGO ETRICH
A LETEC MANFRED VON RICHTHOFEN
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
DĚTI NEPŘÁTEL ŘÍŠE
Vernisáž 4. 4. od 17:00
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a OV ČSBS Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
SIMONA BLAHUTOVÁ: MALBA
Vernisáž 23. 4. od 18:00
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

KURZY

čtvrtek 4. 4.

pátek 5. 4.

RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
PLETENÍ Z PEDIGU
Vyrábět můžete tác, koš, ošatku, truhlík, květník. K dispozici pedig,
šény, dekorační provázky. Zvládnou i šikovné děti.
16:00 ** cena 350 Kč, dítě v doprovodu dospělého 150 Kč
ŠITÍ SKŘÍTKŮ, PUMPRLÍKŮ
Výroba originální hračky. Základy ručního šití vítány. Materiál a
všechny pomůcky dostanete na místě.

sobota 13. 4.

neděle 14. 4.

čtvrtek 25. 4.

16:00 ** cena 350 Kč
VELIKONOCE V MUZEU
Tradiční workshopy s lektory tkalcovského muzea za podpory města
Trutnova. Zdobení perníčků a kraslic, výroba pomlázky a vrbových
velikonočních věnců. Netradiční velikonoční tvoření, floristické
dekorace, drátování.
13:00 ** cena 70 Kč
VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Naučíte se řezat tvary ze skleněných desek podle šablon, brousit na
brusce, spojovat sklo cínem, patinovat. Seznámíte se s pomůckami
pro techniku Tiffany. Vyrobíte si šperky, vitrážová zrcadla, závěsy do
oken, zápichy aj.
9:00 ** cena 950 Kč ** rezervace předem nutná
PATINOVÁNÍ
Dekorování dřevěných doplňků. Můžete si přinést své anebo si
zakoupit přímo v dílně a vybrat si od krabiček, bedýnek, krabic,
prkýnek, cedulek.
16:00 ** cena 270 Kč, dítě v doprovodu dospělého 70 Kč

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

KLAVÍRNÍ KONCERT ČTYŘRUČNÍ HRY
pondělí 29. 4. ** 17:00 ** Koncertní síň B. Martinů
Žáci klavírního oddělení zahrají čtyřruční skladby z klasické a populární hudby.

ÚSPĚCH VE SKLADATELSKÉ SOUTĚŽI
V prvním kole skladatelské soutěže žáků základních uměleckých škol pořádané ve školním
roce 2018/2019 bylo anonymně posouzeno 228 skladeb od 78 autorů, které připravilo 31
učitelů z 28 ZUŠ v ČR. Za nejlépe hodnocené skladby bylo uděleno 18 cen ve zlatém pásmu,
50 cen ve stříbrném a 10 v bronzovém pásmu.
Za ZUŠ Trutnov byly hodnoceny 4 skladby žákyň klavírní třídy Štěpánky Hrubecké. Zlaté
pásmo s postupem do celostátního kola za skladbu „Houby houby houbičky“ získala Nela
Růžičková a stříbrné pásmo obdržela Nicolle Pumprová. Žákyním srdečně gratulujeme!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 2. 4. ** 9:00 ** oddělení pro děti
O dubnovém setkání společně přivítáme jaro a budeme poznávat zvířátka a jejich mláďátka.
Program probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. Tato akce je
určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
pondělí 15. 4. ** 9:00 - 11:00 ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky se svými dětičkami na příjemně strávené jarní dopoledne do naší
pobočky v Horním Starém Městě, kde na ně budou čekat pěkné knížky a stejně staří
kamarádi. Těšíme se na vás.

DROBNÉ PAMÁTKY NAŠEHO KRAJE
úterý 16. 4. ** 17:00 ** studovna
Přednáška památkáře PhDr. Viktora Blažka o drobných památkách, jako jsou křížky,
kapličky, zvoničky a pomníky, které můžeme potkat nejenom při cestách ve volné krajině, ale
i ve městech a vesnicích. Za každou památkou je ukrytý příběh. Zastavme se a vnímejme
poselství, které v nich zanechali jejich tvůrci.
V loňském roce jsme si připomínali 100. výročí vzniku Československé republiky. Památníky
padlým ve velké válce se budovaly na celém území nově se rodícího státu, vznikaly v
oblastech českých, německých i smíšených. Především v česky mluvících oblastech se lidé
zbavovali všech upomínek na zaniklou monarchii. Památku vojáků, kteří většinou bojovali v
uniformě habsburské monarchie, tak připomínají pomníky s národní symbolikou - lvem či
lípou - sokolskými nebo legionářskými atributy. V oblastech německých se tento trend tak
naplno neprojevoval. Pomníky nesly často atributy zaniklé monarchie. I tato částečná
podobnost s uniformami německé armády mohla vést k jejich likvidaci po 2. světové válce.

DRÁČEK
čtvrtek 25. 4. ** 16:00 - 17:00 ** oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně. Akce je určena dětem od
6 do 12 let.

JAZZINEC 2019
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s., spolupořadatel: UFFO za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR, festival se koná pod záštitou starosty
města Trutnova Mgr. Ivana Adamce a Rady Královéhradeckého kraje
pátek 5. 4. ** 19:00 ** UFFO

SOULMATES
Už po prvním setkání dvou pražských jazzmanů kytaristy Libora Šmoldase a bubeníka
Tomáše Hobzka s newyorským varhanním esem Brianem Charettem bylo jasné, že si padli do
noty. Jejich hudba v sobě spojuje hloubku a inteligenci moderního jazzu se syrovým
pouličním životem harlemských předměstí. Trio za dva roky vybrousilo svůj sound a
představuje novou stejnojmennou desku SoulMates.

HABIB KOITÉ & BAMADA
Malijský kytarista a zpěvák Habib Koité je jedním z nejpopulárnějších a nejuznávanějších
hudebníků Afriky. Magazín Rolling Stone o něm píše jako o největší popové hvězdě Mali a
Afriky, jeho hru na kytaru srovnává s Jimi Hendrixem nebo Steviem Ray Vaughnem. Na jeho
hlas rozhodně nezapomenete, je průzračný, čistý, hladivý a velmi hrdý. Můžete mít pocit, že
skrz jeho projev slyšíte ozvěny předků a závan dávných časů.
sobota 13. 4. ** 19:00 ** Koncertní síň B. Martinů

TOM SMITH QUARTET

Tom Smith (UK) - saxofony, Daniel Bulatkin (RU) - piano, Max Makagonov (RU) kontrabas, Petr Nohavica (CZ) - bicí
Tom Smith je excelentní jazzový saxofonista, flétnista, klarinetista a klavírista se sídlem
v Londýně. Tom je dvojnásobným finalistou prestižní soutěže „BBC Young Jazz Musician“ v
letech 2014 a 2016. Již od útlého věku byl ponořen do hudby, začínal studiem klavíru a
klarinetu a nakonec skončil u saxofonu. Na flétnu a hoboj se naučil dokonce sám. Tom hrál
již např. s Davem Hollandem a jeho newyorskou kapelou anebo s Davem Liebmanem.

THE CRACKED COOKIES
Francouzsko-české ženské vokální trio lahodně a jemně nakřáplé. Vtipný výběr z francouzské
a americké hudby obohacují vlastním doprovodem na kytary, flétnu, ukulele a perkusní
nástroje.
čtvrtek 18. 4. ** 19:00 ** UFFO

ZABELOV GROUP
Jen dvojice hudebníků - akordeon, bicí, samply, trubka, zpěv. Široce rozkročené pojetí jazzu,
fascinace rytmickými sekvencemi a abstraktním vokálem, experimentování a neustálá potřeba
hledání zvuku, stejně jako prolínání kultur tvoří základ přístupu Zabelov Group k hudbě a
jejímu provedení.

MIKE STERN & DAVE WECKL BAND FEAT. TOM KENNEDY & BOB
FRANCESCHINI
Legendární a Grammy ověnčení hráči, skutečná SUPERSKUPINA na závěr Jazzince. Co
jméno, to pojem nejen na jazzové scéně. Výčet cen, projektů a natočených desek by vydal na
samostatnou knihu. Skutečně ti nejoceňovanější hráči nyní přiletí z USA na jediný koncert do
ČR - do Trutnova na JAZZINEC!

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

PASTRŇÁK
Výstava je druhým letošním počinem výjimečného českého kurátora Martina Dostála v
Galerii města Trutnova. Po sondě do tvorby mladé české malířské generace přichází tentokrát
s retrospektivou jednoho z nejzásadnějších současných malířů Petra Pastrňáka.
„Pro malíře Petra Pastrňáka neplatí v umělecké práci dané jistoty. Každým obrazem, ať již
ho vytváří na plátno nebo na papír, pokouší své možnosti a otevírá se očekáváním.
Samozřejmě, má svoji zkušenost, vždyť se svými obrazy nastoupil docela razantně na českou
scénu už kolem poloviny 90. let. Má svoje metody a techniku, jak své obrazy dělá, svůj
výrazný styl, který se přirozeně a plynule proměňuje. To vše zakládá sebejistotu malíře a také
stimuluje očekávání publika a jeho sběratelů. Nicméně nikdo, ani malíř, neví, co se stane v
jeho příštím obraze. Po Hořících lesích a temných pruzích industriálních měst a továren, s
nimiž se ukázal Pastrňák na výstavách v prvních letech prvního desetiletí, následovala
kolekce obrazů s tématem bouře - hraniční řádění živlů zkrátka lákalo malíře energií motivu i
impulsem k malování. V posledních letech se vedle motivů klidnější i bouřné krajiny a
milovaných zelených i okrově prozářených lesů objevují opět i válečkové kompozice, jimiž
Petr v polovině 90. let uhranul zdejší sběratelské a umělecké prostředí. Válečky se ovšem od
oněch dob výrazně proměnily, ostatně Petr Pastrňák vždy přemýšlí, jak nacházet pro sebe
nové impulsy.“

Na trutnovské výstavě je zachycen stav malířova malování k dnešním dním s lehkou
připomínkou minulosti, řada vystavených obrazů však byla také namalována v loňském roce,
veřejnosti bude přístupná do 27. 4.

JAZZ WORLD PHOTO 2019
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
Letos se koná již šestý ročník celosvětové soutěže Jazz World Photo, do které se mohou
přihlásit fotografové bez jakýchkoli limitů ovšem pouze s jediným snímkem, vycházejícím ze
světa jazzu, blues a world music či přidružených žánrů. Odborná mezinárodní porota opět
vybrala třicet nejlepších a právě ty můžete spatřit poprvé na výstavě v prostorách Městského
úřadu Trutnov, než jako každý rok poputuje do dalších galerií a na řadu festivalů po České
republice i dále do Evropy. Nad Jazz World Photo převzal záštitu náměstek Ministerstva
zahraničních věcí ČR Tomáš Kryl.
Výstava potrvá do 7. 6.

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

ARCHEOLOGIE TRUTNOVSKA
Výstava představuje výsledky vybraných archeologických akcí na Trutnovsku. Prezentovány
jsou nejen nálezy z pravěku (např. lokality Studenec, Voletiny, Stanovice, Dvůr Králové nad
Labem), ale i z období středověku a novověku (např. nálezy depotů mincí z Radče a Libotova,
nálezy z hradů Vízmburku a Bradla, z kostelů ve Velkém Vřešťově a Starých Bukách nebo ze
sklepení v Jihoslovanské ulici v Trutnově). Návštěvníci se prostřednictvím památek hmotné
kultury seznámí s průřezem dějin Trutnovska od nejstarších dokladů lidské činnosti až po
relativně nedávnou minulost, zastoupenou např. nálezy z války roku 1866.
Výstava potrvá do 26. 5.

LETECKÝ KONSTRUKTÉR IGO ETRICH
A LETEC MANFRED VON RICHTHOFEN
Výstava představuje prostřednictvím dobových fotografií 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.

DĚTI NEPŘÁTEL ŘÍŠE
Výstava připomene prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů válečné osudy dětí z
Protektorátu Čechy a Morava, jejichž příbuzní se zapojili do protinacistického odboje a za
tuto svoji odbojovou činnost byli popraveni. Nacisté jejich potomky označili za „děti nepřátel
říše“ a internovali ve zvláštních táborech. Zprvu bylo 46 dětí ve věku od 2 do 16 let drženo na
zámečku Jenerálka v Praze, od dubna 1944 do dubna 1945 pak v internačním táboře ve
Svatobořicích na jižní Moravě. Poslední měsíc války prožily děti v pracovním táboře v Plané
nad Lužnicí.
Vernisáž výstavy, pořádané ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu Oblastním výborem Trutnov, proběhne ve čtvrtek 4. 4. od 17:00. Výstava potrvá do 12. 5.

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA TRUTNOVSKU
Mgr. Ondřej Tůma, archeolog Muzea Podkrkonoší v Trutnově, představí ve své přednášce
nejnovější výsledky archeologických bádání na Trutnovsku. Prezentovány budou nejen
výsledky standardních terénních výzkumů, ale rovněž i nálezy získané povrchovou prospekcí
či náhodnými nálezci. Představeny budou například výzkumy v Trutnově v Jihoslovanské
ulici, v Úpici na náměstí T. G. Masaryka, ve Vrchlabí u kostela sv. Vavřince i ojedinělé
nálezy např. z katastru Stanovic na Královédvorsku a dalších lokalit.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. od 17:00. Vstup volný.

POKLADY TRUTNOVSKA
Numismatik Muzea východních Čech v Hradci Králové PhDr. Vojtěch Brádle se ve své
přednášce bude věnovat zajímavým nálezům mincí na okrese Trutnov. Představí depoty
(poklady) starověkých, středověkých i novověkých ražeb, které byly nalezeny ve Dvoře
Králové nad Labem, Hostinném, Libotově, Radči, Úpici nebo Trutnově, z nichž mnohé
přepsaly poznatky o dějinách regionu. Některé z nálezů, kterým bude věnována pozornost, si
návštěvníci mohou prohlédnout na aktuální archeologické výstavě.
Přednáška se uskuteční v úterý 16. 4. od 17:00. Vstup volný.

PATŘILA JSEM K DĚTEM NEPŘÁTEL ŘÍŠE
Příbuzní Ing. Aleny Staňkové z Prahy byli za druhé světové války zapojeni do
protinacistického odboje a za tuto svoji činnost byli nacisty popraveni. Alena Staňková byla
označena za nepřítele nacistického režimu a spolu s dalšími více než 40 dětmi byla v srpnu
1942 internována na zámečku Jenerálka v Praze. Od dubna 1944 do dubna 1945 byla vězněna
v internačním táboře ve Svatobořicích na Hodonínsku, v závěru války v táboře v Plané nad
Lužnicí.
Na hrůzné válečné zážitky zavzpomíná v přednášce pořádané spolu s Českým svazem
bojovníků za svobodu - Oblastním výborem Trutnov, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 4.
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 severního bojiště, ale i
nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského
Hlohova.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO
ČÍNA: SEČUÁN

Autor Václav Vágenknecht ke svému novému cestopisnému pořadu uvádí: „Čína je státem
mnoha kontrastů. Vedle miliónových velkoměst zaujmou malé vesničky, rozsáhlé pláně,
vyprahlé pouště i obrovité velehory. I když stále přetrvává kult již zesnulého politika Mao Cetunga, současně mnoho lidí navštěvuje buddhistické nebo taoistické chrámy. My se při naší
cestě soustředíme výhradně na oblast Sečuánu. Poznáme správní sídlo Chengdu a v národním
parku Siguniangshan zamíříme do tří překrásných údolí, příjemně nás osloví středověké
město Songpan. V koňských sedlech vyjedeme na několik dní do hor a v Langmusi se
podíváme do buddhistických chrámů i na unikátní nebeské pohřebiště. Potkáme veliká stáda
jaků a přenocujeme v nomádském stanu, vystoupíme na posvátnou buddhistickou horu
Emeishan. V Leshanu si nenecháme ujít sochu sedícího Buddhy.“
pondělí 1. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara, které se koná ve SMRTNOU NEDĚLI. Ta je letos 7. 4. Přichází čas
rozloučit se s nepřívětivou zimou a přivítat milé jaro. V Trutnově se stalo hezkou tradicí v
tuto neděli vynášet Smrtku a Smrťáka (symboly zimy), vhodit je do řeky, aby zima vyplavala
z města a mohli jsme přivítat jaro. A přivítáme ho vesele: zveme malé i velké diváky do Uffa,
kde od 15:00 vystoupí s krátkým programem žáci tanečního oboru ZUŠ Trutnov pod vedením
Blanky Matyskové a Jany Michaličkové. Průvodním slovem budou program provázet Barbora
Amlerová a Sylvie Kranátová, žákyně literárně-dramatického oboru. Po skončení programu se
vydáme průvodem od Uffa ke kinu Vesmír, kde vhodíme Smrtku a Smrťáka do Úpy, a
pošleme tak zimní období po vodě pryč.
neděle 7. 4. ** UFFO ** 15:00 ** bez vstupného

ZÁPAD USA & HAVAJ
Jaká je Amerika? … se pokusila zjistit rodina Márových na své osmé expedici za splněním
životního snu. Prozkoumali nejznámější národní parky severoamerického západu od jižních
končin až ke kanadské hranici. Kromě překrásné přírody je zlákalo také centrum hazardu Las
Vegas, červené koberce Hollywoodu i proslulá věznice Alcatraz. Na Havajských ostrovech
navštívili vyhlášené pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek a
tajemných želv. Zamířili i k vulkánům, prohlédli si zblízka žhnoucí lávu a museli bojovat s
výškovou nemocí.
pondělí 8. 4. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

VE ZNAMENÍ TANGA
Emotivní hudba argentinského hudebního mága Astora Piazzolly (1921 - 1992) se stala
leitmotivem nového alba houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který ke spolupráci
oslovil jednoho z nejlepších českých akordeonistů a bandoneonistů Ladislava Horáka,
profesora a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ve 20. století není mnoho autorů, kteří se
ještě během svého života dokázali zařadit k nejhranějším skladatelům všech dob a obohatili
hudební historii o vlastní originální styl. Astor Piazzolla to dokázal! Tvůrce stylu „Tango
Nuevo“ je fenoménem přelomu tisíciletí. Kromě Piazzollových skladeb na něm také zní
Tango pour Claude jeho pokračovatele Richarda Galliana, které je světově proslulé i díky
syntéze tanga s francouzským stylem. Jako závěrečný bonus J. Svěcený s L. Horákem natočili
i jedno z nejstarších a nejhranějších tang vůbec. Pochází z roku 1903, jmenuje se El Choclo
(Klas kukuřice) a jeho autorem je Ángel Gregorio Villoldo (1861 - 1919), který patří k
zakladatelům tradice tanga v Argentině.
Album „IN THE SIGN OF TANGO“ (VE ZNAMENÍ TANGA) má i koncertní podobu
doprovázenou tancem. Tento pořad se uskuteční v trutnovském Uffu 10. dubna. Můžete se

těšit na tyto interprety:
Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo
Ladislav Horák - akordeon
Radek Krampl - vibrafon
Vít Švec - kontrabas
Ivana Balková a Jan Chrostek - tanečníci
středa 10. 4. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO a město Trutnov
Hrají: Městská dechová hudba KRAKONOŠKA a její big-bandové uskupení K-BAND. Hosté
programu: žáci z tanečního oboru ZUŠ Trutnov pod vedením Jany Michaličkové. Zpívají:
Vladimír Faistavr, Jana Kopecká, Vladimíra Rolfová, Jarmila Mochowá, Renata Schrollová,
Karel Šraml. Pořadem provází: Hana Hašková. Orchestry řídí: Karel Peterka a Karel Šraml.
Vedoucí orchestru: Augustin Kraus.
pátek 12. 4. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

MIG 21
Mig 21 je česká popová hudební skupina, členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička
(trubka, klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara). Vznikla
roku 1998 a své první album nazvané Snadné je žít vydala po třech letech (2001). Postupně
vydala ještě dalších pět alb na CD a dvě DVD. Během roku 2008 se uskutečnil společný
koncert kapely se smyčcovým a dechovým souborem Lelek Orchestra. Vystoupení kapely se
nekonají jen v České republice, ale i v zahraničí. Při svých koncertech se skupina zaměřuje i
na jejich scénografické ztvárnění.
Koncert v rámci turné HURÁ! je na stání. Otevření sálu od 19:00.
Mediálními partnery turné jsou Hitrádia a Prima.
sobota 20. 4. ** UFFO ** 20:00 ** vstupné v předprodeji 340 Kč, v den koncertu 390 Kč **
předprodej vstupenek od 19. 11.

JIŘÍ SOPKO: TRIPTYCHY
Na výstavě v Trutnově vystavuje Jiří Sopko poprvé své nové práce z nového cyklu Triptychy.
Tímto pojmem se označuje v dějinách umění umělecké dílo složené ze tří částí. Užíván byl
zejména ve středověku při tvorbě oltářů (Mathias Gunnewald a jeho Issenheimský oltář, Hans
Memmling, Hieronymus Bosch), ale s tímto principem pracovali i renesanční, barokní a
moderní umělci (Perugino, Rubens, Otto Dix).
Spojit tři obrazy v jeden celek umožnilo Jiřímu Sopkovi znásobit účinek díla, rozšířit
obrazovou plochu a akcentovat epickou stránku obrazu v podobě symbolického příběhu.
Autor navazuje na svou dosavadní tvorbu řešenou často v tematických cyklech a nově řeší i
problém času v obrazovém prostoru. Sumarizuje a syntetizuje tak svoji dosavadní tvorbu
charakterizovanou promyšlenou kompozicí, citlivou barevnou škálou a laskavým humorem.
Právě plošně chápaná barva čistých tónů má pro Sopkův malířský výraz určující roli. Jeho
osobitá imaginace se projevuje komplexně i v řadě veřejných realizacích a scénických výprav.
Je i mistrovským kreslířem ovládajícím suverénně akvarel, vyhledávaným ilustrátorem i
vzdělaným znalcem dějin umění.
Jiří Sopko patří k významným a uznávaným představitelem české malby, na jejímž poli se
pohybuje od konce 60. let, kdy patřil k průkopníkům Nové figurace a tzv. České grotesky.
Léta působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, po dvě funkční období
jako její rektor. Je členem výtvarné skupiny 12/15 Pozdě ale přece a Umělecké besedy.
(Profesor doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.)

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 16. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

SIMONA BLAHUTOVÁ: MALBA
Výstavní projekt A_TEN_TÁTY___ se zabývá protinacistickým odbojem v Německu a
v Čechách a odkazuje k válečným šifrám. Cyklus velkoformátových maleb se vztahuje ke
třem případům odboje za 2. světové války. Prvním z nich je nejznámější pokus Němců o
odstranění Hitlera 20. 7. 1944 známý jako operace Valkýra. Rozsáhlé spiknutí, v jehož centru
stála osobnost Clause Stauffenberga. Druhým případem, který autorka zpracovává, je
osobnost Kurta Gersteina. Tento Němec, který se propašoval do struktur SS, po zjištění
pravdy o hromadném vyvražďování a zvěrstvech páchaných v koncentračních táborech,
předával zprávy západním spojencům. Osobnosti Kurta Gersteina se dostalo pozornosti až u
Norimberského procesu, kterého se on sám nedožil. Jeho neobjasněná smrt na konci války,
kterou měl pravděpodobně na svědomí někdo ze skutečných nacistů, byla odbyta jako
sebevražda. Třetí případ je operace Antropoid. Znázorněný je moment, kdy Josefu Gabčíkovi
v holešovické zatáčce selhává jeho samopal Sten.
Vernisáž se uskuteční v úterý 23. 4. od 18:00. Kurátorem výstavy je Paulina Skavova a
Michal Tošner.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
24. 4. - 4. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MAXIPES FÍK
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Krapet
„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája.
Tak jí tatínek koupil psa.
„Jmenuje se Rek,“ oznámil.
A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.
„To už mu můžeme říkat Fík,“ řekl tatínek.
No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého příběhu se
rozvinulo velké dobrodružství. A že je to pes neobyčejný? No - který pes se dostane až do
školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v
cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se vydá skoro až na kraj světa a
objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem
zažije každý moc legrace. Ale jak se říká: všude dobře, doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a
zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se
uvidí! Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!
Představení pro děti od 3 let. Podle předlohy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna napsali
Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš.
Režie: Z. Tomeš. Hrají: V. Koloušková, M. Sajlerová, P. Vojtíšek, V. Rašilov, V. Krátký, K.
Nohýnek, Z. Tomeš.
neděle 14. 4. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 ** vstupné 110 Kč, se slevovou kartou 88 Kč **
předprodej vstupenek od 11. 3.

THE RITE OF SPRING (SVĚCENÍ JARA)
Delikatesy: Yossi Berg & Oded Graf (Izrael)
V novém projektu pro čtyři muže se choreografové Yossi Berg a Oded Graf vracejí k
„Svěcení jara“, monumentálnímu dílu Igora Stravinského. Jde o jednu z nejvýznamnějších

skladeb avantgardní hudby dvacátého století, vznikla před 1. světovou válkou. Podtitul
skladby byl Obrazy z pohanského Ruska. Ty byly inspirované starým rituálem uctívání
příchodu jara.
Podle mínění našich izraelských hostů bylo dílo vytvořeno ke zkoumání ethosu kultů, obětí a
maskulinity. Nyní mu dávají současný kontext. Hrají čtyři rozmanité protichůdné obrazy z
kolektivní paměti - od výrazů bouřlivé sexuality, vášně, násilí, až po soucit a něhu. Inscenace
se pohybuje z minulosti do budoucna, vyvolává otázky o vztahu mezi založením mužské
identity, sexualitou, uctíváním vlasti a prostřednictvím těla a pohybu se snaží nabídnout nový
druh kultu.
„Prostřednictvím rituálů se zabýváme obavami, naší komplikovanou existencí, vášněmi a
konečností smrti. Přesto, čím více nás násilí zasáhne, tím více se stáváme agresivnější, což
nás často zneklidňuje vůči utrpení ostatních. Překvapivě jsou tyto otázky velmi vzácné.
Bergovi a Grafovi se podařilo vytvořit dílo, které naznačuje některé z těchto otázek jemným,
často chytrým a humorným způsobem a které stále nalézá prostor pro smyslné a soucitné
scény jako důležité součásti reality.“
Ora Brafman, The Jerusalem Post
Koncepce a choreografie: Yossi Berg & Oded Graf. Režie: Rachel Erdos. Účinkující umělci:
Avshalom Latucha, Tal Adler Arieli, Oded Graf, Yossi Berg.
pátek 10. 5. * UFFO * 19:00 * předplatitelé vstup na abonentky Delikates, ostatní - vstupné
do 15. 4. 380, 355, 330 Kč, od 16. 4. 410, 385, 360 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

ČARODĚJNICE Z ČESKÝCH LESŮ A HÁJŮ
Pořadatel: UFFO a SVČ Trutnov
Poslední dubnový večer patří oslavě svátku všech čarodějnic. UFFO a SVČ Trutnov při této
příležitosti už tradičně společně připravily akci určenou především dětem. U ZŠ R. Frimla se
můžete zúčastnit slavnostního čarodějnického zahájení a zapálení velké vatry. Dále se můžete
těšit na čarodějnické brlohy a řadu soutěží. K tomu se o dobrou hudbu k tanci i poslechu
postará DJ GUZY. Zajištěno je občerstvení s možností opéct si špekáčky.
V průběhu večera bude vyhlášena MISS ČARODĚJNICE (nebo MISSÁK ČARODĚJNÍK).
Třeba to budeš právě ty! Neváhej tedy a přijď v čarodějnickém kostýmu nebo masce. I
kdybys nevyhrál(a), bude určitě prima zažít kostýmovaný čarodějnický rej spolu s dalšími
čarodějnickými dětmi.
úterý 30. 4. ** u ZŠ R. Frimla ** otevření areálu v 17:30, slavnostní čarodějnické zahájení
a otevření brlohů v 18:00 ** předpokládaný konec programu ve 21:00 ** bez vstupného

