
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ZÁŘÍ 2011
čtvrtek 1. 9. FOTOMARATON

Slavnostní zakončení výstavy fotografií s předává-
ním ocenění 
Pořadatel: SCT
Radnice na Krakonošově náměstí ** 17:00 hodin 

pátek 2. 9. OCTOPUS PRAGENSIS
Koncert vokálního souboru
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

neděle 4. 9. TRUTNOVSKÝ JARMARK
Celodenní bohatý program, ukázky řemesel, prodej 
rukodělných výrobků, občerstvení a zajímavostí
Pořadatel: město Trutnov a SCT
Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin 

sobota 10. 9. ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Zábavné odpoledne s kapelou Znovuzrození, hry 
a soutěže pro děti
Pořadatel: SCT, Klub vojenské historie Trutnov 
a město Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 
15:00 hodin 

10. - 11. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny otevřených památek, doprovodný program
Pořadatel: město Trutnov a SCT

středa 14. 9. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

pátek 16. 9. POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Představení pro MŠ a 1. - 2. třídy ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
8:30 a 10:00 hodin

pátek 16. 9. JENNY SCHON: TRAUMATA VÁLEČNÝCH DĚTÍ
Autorské čtení rodačky z Trutnova, spisovatelky 
žijící v Berlíně
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické v Trutnově
Evangelická fara (roh ulic Lesnická a Úpická) ** 
18:00 hodin

16. - 18. 9. TRUTNOVSKÁ POUŤ
Více informací: www.trutnovska-pout.cz
Pořadatel: Jiří Fajer a organizační tým
PKS Bojiště ** vstupné 10 Kč (výtěžek ze vstupného 
bude věnován Stacionáři pro zdravotně oslabené 
a tělesně postižené Trutnov)

sobota 17. 9. SETKÁNÍ
11. ročník festivalu country & bluegrass skupin
Vystoupí: Blanket, Nová sekce, Twisted Timber, Jiří 
Králík + Rowdy Rascals, Tendr
Pořadatel: skupina Tendr a prodejna Rondo
restaurace Lhotanka ve Lhotě u Trutnova ** 
18:00 hodin ** vstupné: 49 Kč ** rezervace míst: 
Mirek Podlipný - tel. 604 973 681, 
e-mail: podlipny@sollertia.cz

pondělí 19. 9. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 19. 9. TIKÁ TIKÁ POLITIKA
Předplatné - Divadelní delikatesy (Boba Loca Lab)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

středa 21. 9. PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ: LÁSKY SLAVNÝCH ŽEN
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

čtvrtek 22. 9. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK:  
ETIKETA ANEB PAVIÁN MEZI LIDMI
Akce pro děti do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 22. 9. ORBIS PICTUS aneb PUTOVÁNÍ POLITIKA
Divadelní performance v režii prof. Milana Knížá-
ka, ve které účinkují studenti intermediálního ateli-
éru Akademie výtvarných umění v Praze, se koná v 
rámci dernisáže výstavy „Intermediální ateliér prof. 
Milana Knížáka“.
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

pátek 23. 9. LUCIE BÍLÁ
1. výročí otevření centra UFFO
Recitál, klavírní doprovod: Petr Malásek
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

pátek 23. 9.
sobota 24. 9. 

ŽIVÁ HUDBA POD HRADEM V TRUTNOVĚ 
Večer plný super muziky a míchaných drinků
Pořadatel: Restaurace a Music bar Pod Hradem
Restaurace a Music bar Pod Hradem ** 21:00 hodin

sobota 24. 9. JAROSLAV DUŠEK: ČTYŘI DOHODY
1. výročí otevření centra UFFO
Hra o lásce, vztazích a přátelství podle knihy toltécké-
ho šamana Dona Miguela Ruize
Pořadatel: SCT 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 

neděle 25. 9. CIRKUS ŽARDINI
1. výročí otevření centra UFFO
Kratochvilný ateliér pro děti od 5 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:00 hodin 

 VÝSTAVY
do 9. 9. MIROSLAV PODHRÁZSKÝ: CITY

Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 11. 9. PARAFRÁZE MODERNITY
Pořadatel: Era a SCT
foyer společenského centra UFFO ** otevřeno: 
pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin 
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do 18. 9. OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU: NEJZNÁMĚJŠÍ 
KRKONOŠSKÉ BOUDY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 25. 9. LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA 
V BOJI ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve 
spolupráci s Československou obcí legionářskou 
- Jednotou Mladá Boleslav
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 27. 9. INTERMEDIÁLNÍ ATELIÉR PROF. MILANA KNÍŽÁKA
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO 

do 30. 9. RÓNA VE MĚSTĚ: MALÝ MARŤAN NA NÁBŘEŽÍ 
A SEDÍCÍ ČERT PŘED UFFEM
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Dolní promenáda, prostor před společenským 
centrem UFFO

1. 9. - 31. 10. MICHAELA LITERÁKOVÁ: SMYSLNOST PODZIMU
Prodejní výstava fotografií, kde modelkou je Lada 
Konečná. Moto: Uprostřed kouzelné podzimní příro-
dy žije víla. Je plachá, nepolapitelná. Někdy Vám ale 
dovolí, abyste ji zahlédli. Většinu lidí omámí svým 
tělem. Ale použijete-li šestý smysl, spatříte její duši.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

8. 9. - 8. 10. FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA VČERA A DNES
Vernisáž 7. 9. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova 

15. 9. - 21. 10. MARTINA BALZAROVÁ: TVÁŘE MOŘE
Výstava fotografií
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

17. 9. - 30. 10. ... A FOTÍME DÁL
Výstava fotografií klientů Stacionáře Trutnov
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promí-
tání filmu 

30. 9. - 13. 11. ČESKÁ MENŠINA NA TRUTNOVSKU
Vernisáž 29. 9. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY

každý čtvrtek HLINĚNÉ ČTVRTKY
Kurz keramiky (10 večerů) pro začátečníky i pokro-
čilé nad 16 let
Pořadatel: o. s. Bezinky (www.bezinky.cz)
ZUŠ Trutnov ** 18:00 - 20:00 hodin ** cena včetně 
materiálu 900 Kč

čtvrtek 15. 9.
čtvrtek 22. 9.

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:30 hodin

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025 
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

středa 14. 9. KERAMIKA PRO MALÉ I VELKÉ
Keramické tvoření (zvonkohry, mísy, květníky, hrnky ...)
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti od 70 Kč

30. 9. - 2. 10. VITRÁŽE TIFFANY
Naučíte se řezat tvary ze skleněných desek podle 
šablon, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, 
patinovat. Seznámíte se s pomůckami pro techniku 
Tiffany, s klasickou vitráží olovem a s vitrážovou 
mozaikou, která je velmi zajímavou a efektní al-
ternativou vitráže. Vytvoříte si několik vitrážových 
výrobků. 
Kurzovné 1600 Kč za víkendový kurz - rezervace 
předem nutná

 PŘIPRAVUJE SE
sobota 15. 10.MICHALŮV SALÁT

Představení Michala Nesvadby 
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia, a. s., Praha
kino Vesmír ** 10:30 hodin ** předprodej vstupe-
nek zajišťuje TIC na Krakonošově nám.

středa 26. 10. 4TET
Koncert
Více informací: www.agenturadeto.cz 
Pořadatel: DETO production, s. r. o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** předprodej 
vstupenek zajišťuje TIC na Krakonošově nám.

pátek 18. 11. PODZIMNÍ PLES
Hraje skupina GENY, host: MICHAL HRŮZA 
a KAPELA HRŮZY. Předtančení a bohatá tombola 
(zisk z tomboly je určen Nadačnímu fondu Ámos).
Pořadatel: ZŠ Komenského 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
20:00 hodin ** vstupné 350 Kč ** předprodej vstu-
penek od 15. 9. v kanceláři ZŠ Komenského nebo 
v TIC na Krakonošově nám.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

Od září jsou naše služby návštěvníkům knihovny rozšířeny o do-
náškovou službu, která je určena zdravotně znevýhodněným obča-
nům, kterým může přístup do naší knihovny dělat problémy. Tituly 
je možné si vybrat pomocí on-line katalogu nebo nechat výběr na 
pracovnicích knihovny. Obracíme se proto na zájemce o tuto služ-
bu, aby nahlásili své jméno, adresu a druh knih, o které by měli zá-
jem, na tel. 499 815 544 (paní Ivana Kubečková) nebo elektronicky 
na adrese: dospele@mktrutnov.cz. Vybrané knihy v dohodnutém 
termínu přivezeme přímo do domácnosti. Služba je bezplatná.

ŠMOULÍ NOCOVÁNÍ 

Již předem upozorňujeme malé návštěvníky oddělení pro děti, 
že v pátek 7. října se uskuteční pravidelné podzimní nocování, 
kterým ukončíme Týden knihoven. Celý večer i noc budou vě-
novány tolik oblíbeným pohádkovým hrdinům - Šmoulům. Pro-
gram večera nebudeme prozrazovat dopředu, ale napovíme, 
že budeme hledat šmoulí poklad, čeká nás šmoulí olympiáda 
a podobně. 
Akce je určena pro děti od 6 do 12 let a masky Šmoulů jsou vítá-
ny. Na nocování upozorňujeme s předstihem, protože přihlášky 
si děti mohou vyzvednout již od 12. září v oddělení pro děti.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Období prázdnin a dovolených je nenávratně za námi. Upozorňu-
jeme návštěvníky knihovny, že máme od září opět každou sobotu 
od 8:30 do 11:30 hodin otevřeno, a to jak v oddělení pro dospělé 
čtenáře, tak v čítárně a studovně.
Také výpůjční doba v oddělení pro děti se vrací zpět a je otevřeno 
každý všední den od 12:00 do 17:00 hodin.

ROSTU S KNIHOU
14. 9. od 9:00 hodin v oddělení pro děti na Krakonošově nám.

19. 9. od 9:00 hodin v pobočce Horní Staré Město

Po letní přestávce zveme všechny maminky s dětmi předškolního 
věku, aby přišly ve středu 14. 9. od 9:00 hodin do oddělení pro 
děti nebo v pondělí 19. 9. do pobočky v HSM. Stejně jako dříve 
budou mít toto oddělení k dispozici až do 11:00 hodin. Mohou zde 
své děti seznámit s novými knížkami i s jejich vrstevníky, kteří mají 
o četbu a prohlížení knih zájem. 
Máme velkou radost, že maminek, které vedou děti k četbě a šetr-
nému zacházení s knihou, přibývá.

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
15. a 22. 9. ** 16:30 hodin

Knihovna připravila pro zájemce z řad veřejnosti kurz vhodný zejmé-
na pro budoucí (i dálkové) studenty vysokých škol. Pracovnice jim 
předvede, jak a kde vyhledávat dokumenty a informace k tématům 
písemných prací, seznámí účastníky kurzu s různými informačními 
zdroji a s vyhledáváním v nich a naučí je základní pravidla citování. 
Zájemce prosíme o přihlášení se na tel. 499 815 544 u paní Mgr. Jit-
ky Káchové nebo na e-mailové adrese mvs@mktrutnov.cz.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ: 
LÁSKY SLAVNÝCH ŽEN

středa 21. 9. ** 9:00 hodin

Setkání s nejstaršími návštěvníky (čtenáři nad 80 let) se stalo v naší 
knihovně pěknou tradicí. Tématem toho zářijového budou lásky 
slavných žen.
Dnes, kdy jsme zahlceni bulvárním tiskem a seznamováni s intimnost-
mi ze života celebrit, se zdá, že o nich víme všechno. Ze života odhalí 
tolik, že pro budoucnost přestanou být zajímavé. My se zaměříme na 
slavné a známé ženy, jejichž osudy rozhodně nejsou bez tajemství. 
Poodhalíme svět vášní a citů, které slavné ženy dávaly najevo velmi 
bizarními způsoby. Všechny ale vedla životem touha po opravdové, 
naplněné lásce, pro kterou stojí zato žít. Věříme, že se nám podaří 
prožít zajímavé poetické dopoledne s G. Sandovou, C. Schumanno-
vou, Kateřinou Velikou a mnoha dalšími. Je těžké posuzovat, zda to 
mají slavné ženy těžší než ty zdánlivě obyčejné, jejichž osudy nám 
zůstanou utajeny. Ty nejcennější city jsou vzácné u obou kategorií.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK: 
ETIKETA ANEB PAVIÁN MEZI LIDMI

čtvrtek 22. 9. ** 16:00 hodin

V září, po prázdninové přestávce, znovu zahájí svoji činnost Klub 
chytrých hlaviček. Pravidelné měsíční schůzky jsou určeny dětem 
do 12 let. Až do Vánoc se budeme věnovat dětské etiketě. Nebu-
dou to podvečery zaměřené na suchopárná pravidla, ale veselou 
a hravou formou budeme dětem vštěpovat základní zásady chová-
ní uplatňované doma, na návštěvě, na ulici, v dopravních prostřed-
cích, kulturních zařízeních a podobně.
Naším cílem je, aby si děti pravidla slušného chování osvojily a chá-
paly je jako přirozenou součást mezilidských vztahů. Setkání bu-
dou vždy zpříjemněna výtvarnou dílnou a tolik oblíbenými pohy-
bovými hrami.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA VČERA A DNES

Hlavní výstavní prostory městské galerie jsou fotografii zasvěce-
ny jen zřídka. Výjimku však tvoří zářijová retrospektiva nestora 
krajinářské fotografie Jiřího Havla. Ten v letošním roce oslavil 
80. narozeniny a právě toto jubileum vnímáme jako vhodnou 
příležitost k ohlédnutí za neúnavně se rozrůstajícím dílem jed-
noho z nejuznávanějších fotografů Krkonoš. Jiří Havel je dnes 
v oblasti krajinářské fotografie ikonou, a to i přesto, že je sa-
moukem. Jeho umělecké začátky totiž spadají do doby, kdy zís-
kat fotografické vzdělání bylo takřka nemožné. Přesto se sám 
vypracoval na špičku v oboru po stránce technické, ale i po té 
umělecké, a to nejen při fotografování Krkonoš, ale i jiných pří-
rodních krás naší planety. Snímky staré několik desítek let i ty 
nejčerstvější práce předvede právě trutnovská výstava.
Vernisáž proběhne ve středu 7. září v 17:00 hodin. Výstava po-
trvá do 8. října 2011.

MARTINA BALZAROVÁ: TVÁŘE MOŘE

Martina Balzarová je studentkou Přírodovědecké fakulty Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích. Ve výstavních prosto-
rách městského úřadu se však představí nikoliv jako mořský bio-
log a ochránce přírody, ale především jako talentovaná autorka 
velkoformátových fotografií podmořských scenérií a tajemného 
života ukrytého v hlubinách moře. Za své snímky získala mnohá 
ocenění nejen v Čechách, ale i na zahraničních festivalech. Mezi 
její největší úspěchy patří zejména cena z mezinárodního fes-
tivalu ve Francii v Antibes, kterou získala hned dvakrát, v roce 
2005 a 2006. Její fotografie byly oceněny nejen na soutěžích 
podvodní fotografie, ale také mezi „suchozemskými“ fotografy. 
V roce 2007 obdržela cenu časopisu Photoart na 27. národní sou-
těži a bronzovou medaili na 17. ročníku mezinárodní soutěže 
Zemský ráj. 
Výstava, kterou můžete navštívit od 15. 9. do 21. 10., nebude 
jako obvykle otevřena vernisáží, ale v jejím průběhu se bude 
konat přednáška a beseda s Martinou Balzarovou, díky níž se 
budete moci blíže seznámit s autorčinými fotografickými výpra-
vami do hlubin moře. O jejím konání Vás budeme informovat.

SOUPIS DĚL MALÍŘE JOANNA KÖHLERA

V letních měsících probíhala v Galerii města Trutnova výstava 
obrazů Joanna Köhlera. Setkala se s mimořádně pozitivním 
návštěvnickým ohlasem a potvrdila, že malby tohoto autora 
i jeho osud stále budí zájem veřejnosti. Trutnovská galerie pro-
to připravuje vydání obsáhlejšího katalogu, který by podrobněji 
ozřejmil autorův životní příběh, vyvrátil některé mýty a foto-
graficky zdokumentoval díla pracně soustředěná pro výstavu. 
Jeho součástí by měl být i co nejúplnější soupis všech autorových 
prací. Vyzýváme tedy touto cestou vlastníky děl Joanna Köhle-
ra a laskavě je žádáme o spolupráci při odborném zpracování 
díla tohoto výjimečného umělce. Pokud jste ochotni nechat za-
nést Vámi vlastněné artefakty do soupisu děl, kontaktujte pro-
sím Galerii města Trutnova e-mailem nebo telefonicky – e-mail:  
galerie@trutnov.cz, tel.: 499 815 916.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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TIKÁ TIKÁ POLITIKA

Kultovní zvuková kompozice. Čtyři herci a čtyři mikrofony. 
Hlas, rytmus, slovo, slabika, zvuk. Představení získalo Cenu za 
originální divadelní výraz na prestižním festivalu KONTAKT 
2009 v polské Toruni a ocenění v sekci Low Budget - Now 
Budget na festivalu Music Theatre NOW v Berlíně.
„... Tiká tiká politika je velkým malým zázrakem. Slova, rytmy, 
gesta - a navíc i svícení - jsou zasazeny do rafinovaně budované 
hudebně-divadelní stavby odhalující patafyziku slov a směšnost 
vyjadřování a chování (nejen) politiků.“ (Vladimír Hulec, Reflex) 
Politický kolotoč přemílá realitu a proměňuje ji v cáry a cucky 
beze smyslu. Mechanismus, který proměňuje Člověka v Poli-
tika, nelze příliš korigovat, natož ovládnout. Ne že bychom 
my, obyčejní smrtelníci, na tom byli bůhvíjak lépe. I s námi se 
cuká a pohazuje. Z Člověka se stává Klient, stroj na používání 
zeměkoule.
Autor a režie: Jiří Adámek. Hrají: Zita Morávková, Pavol Smolá-
rik, Anna Synková, Daniel Šváb.
Boca Loca Lab, produkce jedefrau.org       
pondělí 19. 9. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - 
vstup na abonentky, ostatní - vstupné 260 Kč, studenti 50 % 
sleva ** předprodej vstupenek od 1. 9.  

DIVADELNÍ NABÍDKA

V nové sezóně Vám nabízíme divadelní představení v rámci 
čtyř předplatitelských skupin: Činoherní divadlo A/ - ČD A/, Či-
noherní divadlo B/ - ČD B/, Divadelní delikatesy - DD, Divadlo 
a hudba - DH. 
Do konce roku 2011 můžete navštívit tato představení:
19.   9. Tiká tiká politika - DD 
  5. 10. Racek - ČD A/
10. 10. Mistr a žák - DD
12. 10. Vše o mužích - ČD B/
25. 10. Amadeus - DH
  1. 11. Hospodská - ČD B/
10. 11. Milostný trojúhelník - DH
14. 11. Hádej, kdo přijde... - ČD A/
24. 11. Noc oživlých mrtvol - DD
  2. 12. Fígl - ČD A/
19. 12. Netopýr - DH
20. 12. Tisíc a jedna vášeň - ČD B/  
Podrobnější informace o jednotlivých titulech naleznete na 
www.uffo.cz, kde také vždy nejpozději měsíc před termínem 
konání představení můžete získat aktuální informace o prodeji 
vstupenek apod.
Kromě bohaté nabídky představení v rámci předplatného se 
uskuteční v průběhu sezony i další profesionální představení 
mimo předplatné. Například 30. 11. to bude skvělá inscenace 
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ, ve které excelují Simona Sta-
šová a Petr Nárožný.
Umožníme Vám také setkání s amatérským divadlem. Jako 
první to bude 26. 11. Ďyvadlo Neklid Voletiny s tragikomedií 
PRASE V KUFRU. (Představení této inscenace, které se ve spole-
čenském centru UFFO uskutečnilo v dubnu, se setkalo s velkým 
ohlasem, bylo vyprodané a na řadu zájemců se již vstupenky 
nedostaly.) 31. 1. se v Trutnově poprvé představí Divadlo Exil 
Pardubice a nabídne Vám výborně provedený muzikál BALA-
DA PRO BANDITU. Další amatérské představení, na které se 
můžete těšit v březnu či dubnu, je zatím v jednání.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

LEGIONÁŘI TRUTNOVSKA 
V BOJI ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA

Výstava mapuje činnost československých legií, které za první svě-
tové války bojovaly za vznik čs. státu. Československé legie, které 
měly ve zbrani necelých 100 tisíc osob, existovaly v Rusku, Francii, 
Itálii či Srbsku. Po roce 1918 bojovali legionáři proti bolševickému 
Rusku a jejich strastiplná pouť Transsibiřskou magistrálou domů 
do vlasti, kdy vzdorovali velké přesile nepřítele, se stala jednou 
z nejslavnějších kapitol naší novodobé vojenské historie. Stovky 
legionářů se narodily nebo žily na Trutnovsku. Na výstavě je veřej-
nosti poprvé představen unikátní seznam všech legionářů pochá-
zejících z našeho regionu. K vidění je rovněž velké množství dobo-
vé výzbroje a výstroje, autentické fotografie, dokumenty, obrazy 
a knihy. Výstava, pořádaná ve spolupráci s Československou obcí 
legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav, potrvá do 25. září.

 OD BOUDY K HORSKÉMU HOTELU: 
NEJZNÁMĚJŠÍ KRKONOŠSKÉ BOUDY 

NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Výstava představuje unikátní pohlednice ze sbírky Jaroslava Drtiny 
ze Dvora Králové nad Labem, zachycující přeměnu nejznámějších 
krkonošských bud v hotely na přelomu 19. a 20. století, a to jak na 
české, tak i slezské straně hor. Mnohé z krkonošských bud a hotelů 
již beze stopy zmizely a jejich existenci tak často připomínají jen 
vzácné pohlednice. Na výstavě je představena například Labská, 
Špindlerova, Obří, Luční, Schlingelova či nedávno vyhořelá Petrova 
bouda. Výstava potrvá do 18. září.

ČESKÁ MENŠINA NA TRUTNOVSKU

Výstava mapuje historii české menšiny na Trutnovsku od poloviny 
19. století do roku 1945. Veřejnosti budou představeny unikátní doku-
menty a předměty, které připomenou bohatý spolkový, kulturní a po-
litický život Čechů v severovýchodních Čechách. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 29. září v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 13. listopadu.

MUZEUM VYDALO NOVOU PUBLIKACI 
O VÁLCE ROKU 1866 V TRUTNOVĚ

Muzeum Podkrkonoší vydalo novou publikaci o válce roku 1866 
v Trutnově, která bude představena 10. září v rámci Dnů evropské-
ho dědictví. Jedná se o český překlad knihy nazvané Osmdesát dnů 
v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866, ve které někdejší 
trutnovský starosta JUDr. Hieronymus Roth vzpomíná na bitvu u Trut-
nova 27. června 1866 a na své zajetí v pruském Hlohově, kam byl 
spolu s několika dalšími trutnovskými občany odvlečen Prusy pro do-
mnělou zradu. Publikaci bude možno po 10. září zakoupit v muzeu. 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY SCT

Předprodej vstupenek na pořady Společenského centra Trutnovska 
pro kulturu a volný čas zajišťují: Inforecepce UFFO (pondělí - so-
bota 8:00 - 19:30 hodin, tel. 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz), 
Turistické informační centrum Trutnov (pondělí - pátek 9:00 - 18:00 
hodin, sobota 9:00 - 12:00 hodin, tel. 499 818 245).
Vstupenky je možné zakoupit též v pokladně kina Vesmír, a to 
v čase 18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 hodin ve dnech promítání.
Rezervace vstupenek zajišťuje pouze Inforecepce UFFO. Zarezervo-
vané vstupenky si však můžete vyzvednout (zakoupit) nejen v Info-
recepci UFFO, ale rovněž v kině Vesmír.
Na většinu pořadů je možné zakoupit vstupenky on-line na  
www.uffo.cz.
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OCTOPUS PRAGENSIS

Vokální soubor OCTOPUS PRAGENSIS vznikl v roce 2004. Tvoří ho 
osm zpěváků, kteří se snaží o osobitý komorní projev při interpre-
taci hudby minulosti i hudby zcela současné. Soubor vystoupil na 
řadě prestižních či specializovaných festivalů (Pražské jaro, Festi-
val Český Krumlov, Žižkovský podzim, Haydnovy slavnosti, Pražské 
premiéry, Hudba Pražského hradu, Festival Gustava Mahlera Jihla-
va, Velikonoční festival Brno, Velikonoční festival Praha) a podnikl 
turné do Izraele a Francie. 
Soubor vystupuje ve složení: Lucie Bártová, Alena Hellerová - so-
prán, Jana Dvořáková, Nadia Ladkany - alt, Dušan Růžička, Vladi-
mír Ščigel - tenor, Petr Svoboda, Jiří Hannsmann - bas, Pavel Černý 
- varhany, Petr Daněk - umělecký vedoucí.
Program nabídne skladby následujících autorů: Giovanni Croce, Ja-
cob Regnart, Charles Luython, Jacobus Handl Gallus, Jacob Hassler, 
Giorgio Flori, Hans Leo Hassler, Christoph Demantius. 
pátek 2. 9. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 90 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 7.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
neděle 4. 9. * Krakonošovo náměstí * 9:30 - 18:00 hodin

Město Trutnov a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu 
a volný čas Vás srdečně zvou na Trutnovský jarmark. Program mo-
derují Halka Třešňáková a Tomáš Jeřábek.

Program na pódiu před radnicí:
  9:30   ŠVANDA BAND - dudácká kapela s tanečními páry 
10:30   Divadlo eMILLIon: Komedianti v akci
11:15   Koletova hornická hudba
12:30   Půlhodinka s portréty:
               Karikaturista Lubomír Vaněk 
               Psaligrafik Raka Miličevič
13:15   Skupina SKA´N´DAAL
14:15   Vystoupení TALENTŮ: 
               Richard Nedvěd - stand up comedy
               Alena Smolíková a Keisy  
15:00   ABBA WORLD REVIVAL
16:00   Divadlo eMILLIon: Letité spory
17:00   PETR SPÁLENÝ a skupina APOLLO BAND

Pohádkový stan:
10:00   Divadlo Trakař: Kocourkov
12:00   Divadlo De Facto Mimo: Zelené prasátko
14:00   Divadlo eMILLIon: Jak šlo tele do světa
16:00   Divadlo Lampión: Komáři se ženili  

Zvědaví pštrosi
Dětský koutek a velké trampolíny
Výletní vláček - okružní jízdy do Dolců a na Dvoračku

Trutnovský jarmark samozřejmě také nabídne prodej tradičních 
výrobků a ukázky řemesel. Ve více než 120 stáncích (nejen na ná-
městí, ale i na pěší zóně) si každý určitě najde něco krásného či 
zajímavého, co jej zaujme, co si rád prohlédne či zakoupí: kera-
mika - drátovaná, drobnosti pro radost, hrnečky, hrnky i džbány, 
dřevo - hračky i kuchyňské potřeby, kovové formičky i zdobítka, 
oděv malovaný i batikovaný, polštářky, vyšívané ubrusy i ubrousky, 
patchwork, kabelky, tkané koberečky, pedig, předměty z kukuřič-
ného šustí, ze skla, polodrahokamy i malované kamínky, sušené 
květy, svíčky, přírodní mýdla, levandule, šperk z kovu, kamene, 
kůže, skla ... A také výběr kávy, čajů, koření a bylin, sýrů, medu, 
medoviny a dalších produktů včelařství.
Do nabídky stánků bude patřit i tradiční občerstvení, cukrovinky, 
sladké i slané dobroty ...

1. VÝROČÍ OTEVŘENÍ 
SPOLEČENSKÉHO CENTRA UFFO

LUCIE BÍLÁ
Lucie Bílá je již řadu let naší absolutně nejpopulárnější zpěvač-
kou. Recitál s klavírním doprovodem Petra Maláska je první ze 
tří akcí, kterými si připomeneme 1. výročí otevření společen-
ského centra UFFO.
pátek 23. 9. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné: 890, 790, 690, 600, 500, 490 Kč **
předprodej vstupenek od 18. 7.

JAROSLAV DUŠEK: ČTYŘI DOHODY
Hra o lásce, vztazích a přátelství podle knihy toltéckého šama-
na Dona Miguela Ruize. Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz 
a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník.
sobota 24. 9. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** VYPRODÁNO!

CIRKUS ŽARDINI
Kratochvilný ateliér pro děti od 5 let. S Cirkusem Žardini se 
přeneseme do jedné zahrady. Každé dítě aspoň v koutku duše 
zatouží umět to, co vidí v cirkuse. Cirkus Žardini je to pravé 
místo, kde se může každý stát artistou, žonglérem, silákem, 
tanečnicí na tyči nebo jiným artistou. V Cirkuse Žardini podáte 
ruku zvláštním bytostem, které jinde nepotkáte. Jsou zábavní, 
tajemní, živí, vynalézaví, upřímní. Mají rádi děti a cirkus a hlav-
ně děti v cirkuse. Jsou to clowni. Všichni ti clowni se stanou 
průvodci magickým cirkusovým světem každému z návštěvníků 
Zahradního cirkusu. Protože nesnášejí nudu a nečinnost, naučí 
děti všemožným kouskům a trikům a … 
neděle 25. 9. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
15:00 hodin ** vstupné 50 Kč (děti), 80 Kč (ostatní) - omezená 
kapacita míst pro děti! ** předprodej vstupenek od 1. 9.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Klub 
vojenské historie Trutnov a město Trutnov srdečně zvou na pří-
jemné odpoledne na vrchu Šibeník. Akce je součástí Dnů ev-
ropského dědictví. Hrát bude kapela Znovuzrození, připraveno 
je i několik drobných her pro děti. O občerstvení se postará 
Klub vojenské historie Trutnov, jehož členům zároveň patří po-
děkování za průvodcovské služby v Janské kapli a památníku 
gen. Gablenze, který slouží zároveň jako rozhledna.
sobota 10. 9. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 
15:00 hodin ** bez vstupného 

DRAKIÁDA

„Dračí louka“ bude dějištěm již dvanáctého ročníku stále po-
pulárnější soutěže. Přehlídka draků různých barev, velikostí i 
tvarů láká děti i dospělé, ať už v roli aktivních účastníků či po-
zorovatelů pestrého reje na obloze.
Pokud nevíte, kde se „Dračí louka“ nachází, připomínáme, že 
ji najdete na Kryblici u zahrádkářské kolonie, když projdete 
ulicí Mánesovou nebo Bohuslavickou za Pension Úsvit. V den 
konání budou také umístěny směrovky, které Vás dovedou od 
Úsvitu na tuto „Dračí louku“. 
Prezence soutěžících od 14:00 do 14:30 hodin, vyhlášení výsled-
ků cca v 15:30 hodin.
neděle 2. 10. ** „Dračí louka“ ** startovné 5 Kč

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2011

31. SLAVNOSTI KOMORNÍ HUDBY 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

Pořádá SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA 
PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS

ve spolupráci s ČESKOU KULTUROU, s. o.,
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA.

Trutnovský podzim se koná v rámci cyklu festivalů 
České kulturní slavnosti - pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

Festival je podporován Královéhradeckým krajem.

Festivalový program nabídne řadu zajímavých koncertů a vynika-
jících interpretů:

úterý 4. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
CLAUDIO MANSUTTI (Itálie) - klarinet
ALFONSO SCARANO (Itálie) - dirigent
program: A. Rejcha, W. A. Mozart, L. van Beethoven
Patron koncertu: KASPER Trutnov

pátek 7. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
VIVIANA SOFRONITSKY (Kanada) - fortepiano 
program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Schubert
Patron koncertu: SKIP HARDWARE, spol. s r. o.

úterý 11. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
GUARNERI TRIO PRAHA
Čeněk PAVLÍK - housle
Marek JERIE - violoncello
Ivan KLÁNSKÝ - klavír
program: F. Schubert, B. Smetana, J. Brahms
Patron koncertu: VODOVODY A KANALIZACE Trutnov, a. s.

pátek 14. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
MICHAL KAŇKA - violoncello
JAROMÍR KLEPÁČ - klavír
program: L. van Beethoven, A. Dvořák, B. Martinů, J. Feld, D. Šosta-
kovič, F. Chopin
Patron koncertu: AUTOSTYL, a. s., Trutnov

úterý 18. 10. 
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 10:00 hodin pro střední školy  
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin pro veřejnost  
ČESKÝ HORNOVÝ SBOR
program: G. Gabrielli, S. Scheidt, G. Rossini, F. D. Weber, L. Měchu-
ra, A. Dvořák, J. Brahms, C. Debussy
Patroni koncertů: TYCO Electronics EC Trutnov, s. r. o.
                              ZPA Smart Energy, a. s. 

pátek 21. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 
GUGLIELMO CALLEGARI (Itálie) - tenor
LADA VALEŠOVÁ - klavír
program: F. P. Tosti, D. Scarlatti, G. Puccini, G. Verdi, J. Suk, A. Dvo-
řák, A. Lara, J. Serráno
Patron koncertu: FM SERVIS Trutnov, s. r. o.  

NIKOLA SEMOTÁNOVÁ: SUBLIMACE
Doprovodná výstava festivalu Trutnovský podzim
Galerie UFFO: vernisáž 4. 10. v 18:00 hodin, otevřeno 5. 10. - 1. 11. 
pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin
Koncertní síň B. Martinů: 7. - 21. 10. (otevřeno při koncertech Trut-
novského podzimu) 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Vstupné na jednotlivé koncerty: 
zahajovací koncert: 150 Kč, studenti 75 Kč
koncert pro studenty středních škol: 50 Kč
ostatní koncerty: 100 Kč, studenti 50 Kč 

Předprodej vstupenek od 5. 9. 2011:
Inforecepce UFFO (tel. 499 300 999)
Turistické informační centrum Trutnov (tel. 499 818 245)

Podrobné informace o interpretech i programu naleznete v kata-
logu, který bude od poloviny září k dispozici v Inforecepci UFFO 
a v Turistickém informačním centru.

INTERMEDIÁLNÍ ATELIÉR 
PROF. MILANA KNÍŽÁKA

Společenské centrum Uffo připravilo další překvapivý kultur-
ní počin. Projekt nesoucí název Intermediální ateliér prof. Mi-
lana Knížáka se řadí k nejvýznamnějším událostem letošní 
výstavní sezony Galerie Uffo. Své působení na Akademii vý-
tvarných umění v Praze předvede Knížák spolu se svými stu-
denty. Tento český výtvarník, hudebník a performer, jenž se vý-
znamně zapsal do dějin současného českého umění, se během 
nadcházejícího měsíce představí v Uffu hned ve dvou rolích. 
Výstava ateliéru intermediální tvorby profesora Milana Knížáka je 
dalším z řady zajímavých projektů, které Galerie Uffo pořádá. „Mož-
ná se budu opakovat, ale právě způsob tvorby i instalace výstavy, 
takříkajíc Uffu na míru, je přesně tím, co zde chceme dělat a děláme 
a co funguje,“ uvedl ředitel společenského centra Uffo Libor Kasík. 
Idea uspořádat tuto výstavu vznikla zhruba před rokem, konkrét-
ní obrysy pak začala získávat na jaře. „Pana profesora jsme s naší 
kurátorkou Paulinou Skavovou, která byla jeho studentkou v po-
sledním ročníku akademie, navštívili v jeho ateliéru na AVU během 
jarních měsíců. Musím říci, že ačkoli to nebyla návštěva dlouhá, 
byla velmi inspirativní a příjemná. Studenti hráli na různé originál-
ní a neobvykle vypadající nástroje, takže na mě okamžitě dýchla 
zdravá tvůrčí atmosféra. Kromě samotné výstavy jsme domluvili 
i provedení divadelní hry, kterou pan Knížák napsal a spolu se svý-
mi studenty nazkoušel. Její inscenace proběhne 22. září,“ uvedl 
dále Kasík.
Intermediální školu na Akademii výtvarných umění v Praze zalo-
žil profesor Milan Knížák při rekonstrukci Akademie na začátku 
roku 1990. Tehdy přišel na AVU na přání studentů, kteří ho dr-
tivou většinou zvolili svým rektorem, a po řadě politických potí-
ží a opakovaných volbách byl jako rektor uznán i státem. Knížák 
chtěl aktivity Akademie co nejvíce rozšířit, a to jak v oblasti tra-
diční i klasické výuky, tak i do široké oblasti nových médií, o kte-
rých tehdejší AVU vůbec neuvažovala. „Intermedialitu jsem pro 
potřebu mého ateliéru definoval jako volný pohyb mezi médii. 
V žádném případě se nekryje s multimediálností, která je chá-
pána jako propojení různých médií v jednom díle. Volný pohyb 
znamená, že vedle klasických disciplín, jako je tvorba obrazu 
a sochy, mohou žáci používat video a počítač jako samostatné 
disciplíny. Studenti mohou tvořit instalace (a to i z velmi netra-
dičních prvků), mohou jako regulérní součást studia používat i li-
terární, hudební či divadelní formy, mohou uvažovat o architek-
tuře, mohou samozřejmě tvořit i multimediální projekty atp. To 
znamená, že všechny známé i neznámé oblasti jsou jim rovnocen-
ně otevřeny a jsou rovnocenně akceptovány,“ vysvětlil Knížák. 
Výstavu můžete navštívit do 27. září. V rámci dernisáže, dne 
22. září v 19:00 hodin, pak představí Knížák v Uffu svou divadelní 
hru ORBIS PICTUS aneb PUTOVÁNÍ POLITIKA.
do 27. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma 
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pro kulturu a volný čas

Z NABÍDKY POŘADŮ NA MĚSÍC ŘÍJEN

neděle 2. 10. DRAKIÁDA
 Soutěž v létání draků    

4. - 21. 10. TRUTNOVSKÝ PODZIM
 31. slavnosti komorní hudby - mezinárodní 
 hudební festival

středa 5. 10. RACEK
 Komedie ruského klasika A. P. Čechova 
 Činoherní divadlo A/
 Předprodej vstupenek v ceně 310, 285, 260 Kč od 5. 9.

čtvrtek 6. 10. VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL KVARTET
 Host: FRANTIŠEK NEDVĚD
 Koncert. Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč od 5. 9.      

neděle 9. 10. POHÁDKA O MAŠINKÁCH
 Sedmikráska pro děti od 2 do 4 let
 Předprodej vstupenek v ceně 30 Kč (děti) a 50 Kč 
 (ostatní) od 5. 9.  

pondělí 10. 10. MISTR A ŽÁK
 Recyklovaná asijská commedia dell´arte režijního 
 tandemu SKUTR
 Divadelní delikatesy
 Předprodej vstupenek v ceně 300, 275, 250 Kč od 12. 9.

pondělí 10. 10. JERUZALÉM V POHYBU
 Cestopisný pořad s Tomášem Černohousem 
 Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 12. 9.
 
středa 12. 10.   VŠE O MUŽÍCH
 Tragikomedie. Činoherní divadlo B/
 Předprodej vstupenek v ceně 350, 325, 300 Kč od 12. 9.

čtvrtek 13. 10.  ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
 Zábavný pořad Ze dvou se to lépe táhne
 Předprodej vstupenek v ceně 240, 220 Kč od 12. 9.

sobota 15. 10. TVOŘENÍ S MATĚJEM FORMANEM
 Linorytová dílna pro děti od 10 let, mládež i dospělé
 Předprodej vstupenek od 19. 9. 

středa 19. 10. SLET BUBENÍKŮ
 Koncert
 Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč od 19. 9.  

neděle 23. 10. MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
 Sedmikráska pro děti od 4 let
 Předprodej vstupenek v ceně 45 Kč (děti) a 65 Kč 
 (ostatní) od 3. 10.  

pondělí 24. 10. SRDCE AFRIKY
 Cestopisný večer s Tomášem Kubešem
 Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 26. 9.     

úterý 25. 10. AMADEUS
 Drama. Divadlo a hudba
 Předprodej vstupenek v ceně 340, 315, 290 Kč od 26. 9.

pondělí 31. 10. VEČER DUCHŮ
 Akce pro děti letos na téma: Netopýrníci, Vampýrníci 
 a Upírníci

Od 26. 9. také začíná předprodej vstupenek na vánoční koncert HANY 
ZAGOROVÉ A PETRA REZKA, který se uskuteční 1. 12. Vstupné 440 Kč.

TVOŘENÍ S MATĚJEM FORMANEM

Program je připraven pro Vás, kteří se chcete zdokonalit v práci 
s linorytem. Jste zváni, i pokud si právě zde vyzkoušíte techniku 
linorytu poprvé, seznámíte se s ní a možná Vás zaujme tak, že si 
pak už tvořit budete sami. Spolu se svými spolupracovníky povede 
dílnu Matěj Forman - ilustrátor knih, známý především svým vše-
stranným působením v divadle. S jeho prací jste se mohli seznámit 
na výstavě Výpravy divadla bratří Formanů, kterou právě před ro-
kem zahájila svoji činnost Galerie UFFO. Matěj Forman ilustroval 
výbor z díla Františka Hrubína Od jara do jara - knihu, která vyšla 
letos v květnu. Knihu si také můžete v průběhu odpoledne zakou-
pit a nechat si ji autorem ilustrací podepsat. 
Cena vstupného zahrnuje použitý materiál. Časy na vstupenkách 
jsou uvedeny tak, abyste měli všichni prostor a čas na vytvoření 
svého nejnovějšího grafického dílka, které si vytisknete a odnesete 
domů (někteří možná zvládnete i vícebarevný tisk). Pokud budete 
chtít pouze zakoupit knihu a získat autogram, můžete přijít (bez 
placení vstupného) mezi 17. a 18. hodinou.
sobota 15. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 14:00 hodin 
** vstupné: děti od 10 do 15 let 80 Kč, doprovod dítěte (ten, kdo ne-
bude tvořit) 40 Kč, ostatní 120 Kč, rodinné vstupné: pro 4 tvořící osoby 
320 Kč a pro rodinu, kde se do tvoření zapojí pouze děti, 190 Kč ** 
předprodej vstupenek od 19. 9.

NOVINKA - SEDMIKRÁSKOVÉ ABONENTKY

SEDMIKRÁSKA - divadelní scéna pro děti má za sebou již rok krás-
ných a milých pohádek v novém prostředí společenského centra 
UFFO. V další sezoně tomu nebude jinak. Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas nabídne v novém divadle dě-
tem a rodičům pohádky loutkové, muzikálové, hrané i alternativní.
Ovšem POZOR! Nová sezona s sebou přinese také zajímavou no-
vinku v podobě SEDMIKRÁSKOVÝCH ABONENTEK. Ano, rozumíte 
tomu dobře - stejně jako mají své divadelní předplatné dospěláci, 
nabízíme dětem a jejich doprovodu předplatné na sedmikráskové 
pohádky. Představení budou opět podle své náročnosti, provedení 
i délky rozdělena do tří skupin pro různé věkové kategorie, což 
budou zároveň tři skupiny předplatného:
1. kategorie: děti od 2 do 4 let
2. kategorie: děti od 4 let
3. kategorie: děti od 8 let
Prosíme Vás proto, abyste se snažili respektovat, jaké věkové ka-
tegorii dětí je daná pohádka určena. Představení se budou konat 
vždy v neděli. Pro kategorii dětí od 2 do 4 let se budou hrát vždy 
dvě představení za sebou, a to od 15:30 a od 16:30 hodin. Pro další 
dvě starší kategorie dětí bude začátek představení vždy v 16:00 
hodin.
Co zakoupením předplatného získáte?
* ušetříte peníze za vstupné - 15 Kč za dítě při každém představení
* zajistíte si stálá místa v hledišti na celou sezonu pohádkové Sed-

mikrásky
* dítě dostává do abonentky za každou návštěvu představení oblí-

bené razítko
* dítě dostane na konci sezony malý dárek
Ceny sedmikráskových abonentek:
1. kategorie (4 představení): dítě 60 Kč, doprovod 200 Kč
2. kategorie (7 představení): dítě 210 Kč, doprovod 455 Kč
3. kategorie (3 představení): dítě 90 Kč, doprovod 195 Kč
Prodej předplatného bude zajišťovat Inforecepce UFFO (tel. 
499 300 999):
- pro 1. a 2. kategorii od 1. 9. do 30. 9. 2011
- pro 3. kategorii od 1. 9. do 27. 10. 2011
Abonentky můžete zakoupit v libovolném počtu dle Vašich potřeb 
(např. jen pro 1 dítě a 1 doprovod, pro 1 dítě a 2 doprovody, pro 2 
a více dětí a jejich doprovod atd.).
Informace o nabídce pohádkových představení v sezoně 2011-12 
naleznete na www.uffo.cz nebo v informačních letácích, které jsou 
k dispozici v Inforecepci UFFO a v Turistickém informačním centru.



 
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
Začátky představení pouze od 19:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

1. čtvrtek ČERNÁ LABUŤ                                                 ART film - pro náročnější diváky

 Americký psychologický thriller. Příběh mladé baleríny newyorské 
baletní scény, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane 
až děsivě dokonalou. Film uvádíme v repríze. Režie: D. Aronofsky. Hrají: 
N. Portman, V. Cassel, M. Kunis, W. Ryder, B. Hershey aj.

	 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	108	minut	**	vstupné	70	Kč

2. pátek KRÁLOVA ŘEČ          
 Britské historické drama. Po smrti svého otce a skandální abdikaci krále 

Eduarda VIII. je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován 
králem Jiřím VI. Film je inspirován skutečným příběhem. Uvádíme v repríze. 
Režie: T. Hooper. Hrají: C. Firth, G. Rush, H. B. Carter a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	118	minut	**	vstupné	70	Kč

3. sobota  ŽENY SOBĚ         
4. neděle Americká komedie. Hlavní hrdinka Annie zjistí, že se její kamarádka 

Lillian vdává, a rozhodne se na této události podílet. S pestrou skupinou 
družiček si vyjedou, aby se rozloučily se svobodou ... Režie: P. Feig. Hrají: 
K. Wiig, M. Rudolph, R. Byrne, M. McCarthy aj.

 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	125	minut	**	vstupné	70	Kč

6. úterý PAUL
7. středa  Americká komedie. Dva komiksoví maniaci z Velké Británie na cestě po 

USA narazí v noci na dálnici na návštěvníka z vesmíru. Režie: G. Mottola. 
Hrají: S. Pegg, N. Frost, S. Rogen, K. Wiig, J. Bateman a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	104	minut	**	vstupné	70	Kč

8. čtvrtek STROM ŽIVOTA                                               ART film - pro náročnější diváky

 Americký film. Impresionisticky laděný příběh o hledání smyslu života. 
Děj nás zavede do 50. let minulého století a sleduje životní pouť Jacka, 
nejstaršího ze synů rodiny ze středozápadu USA. Režie: T. Malick. Hrají: 
B. Pitt, S. Penn, J. Chastain, F. Shaw aj.

	 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	138	minut	**	vstupné	75	Kč

9. pátek AUTA 2      
10. sobota  Americká animovaná komedie. Hvězdné závodní auto Blesk McQueen
11. neděle  a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se dostanou na úžasná mís-

ta, když je jejich cesta zavede za moře. Režie: J. Lasseter. V českém znění: 
R. Krajčo, P. Novotný, P. Štěpánek, J. Budař aj.

 Pouze od 15:30 hodin!	**	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
	 110	minut	**	vstupné	70	Kč

9. pátek  ZKAŽENÁ ÚČA
10. sobota  Americká komedie. Když se s učitelkou Elizabeth rozejde její
11. neděle  snoubenec, začne plánovat, jak získat bohatého a hezkého suplujícího 

učitele - a soutěží o jeho přízeň s příliš energickou kolegyní Amy. Režie: 
J. Kasdan. Hrají: C. Diaz, J. Timberlake, J. M. Higgins, J. Segel aj.

 Pouze od 17:30 hodin!	**	do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	92	minut	
**	vstupné	75	Kč

13. úterý PRINC A PRUĎAS
14. středa  Americký fantasy film. Princ Fabious si přiveze z poslední výpravy 

sličnou nevěstu, té se však zmocní čaroděj. Za její záchranou se Fabious 
vydává se svým povalečským bratrem. Režie: D. G. Green. Hrají: J. Fran-
co, D. McBride, N. Portman, Ch. Dance a další.

 Mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	102	minut	**	vstupné	70	Kč

15. čtvrtek JMENUJI SE OLIVER TATE                            ART film - pro náročnější diváky

 Britsko-americká komedie. Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachrá-
nit manželství svých rodičů za pomoci pečlivě promyšleného plánu a přijít 
o panictví před svými narozeninami. Režie: R. Ayoade. Hrají: C. Roberts, 
Y. Paige, P. Considine, G. Chan a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	97	minut	**	vstupné	60	Kč

16. pátek TRANSFORMERS 3
17. sobota   Americké akční sci-fi. V originále nese třetí díl název „Temná strana 
18. neděle Měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice 

Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo. Režie: M. Bay. Hrají: 
S. LaBeouf, J. Turturro, T. Gibson, J. Malkovich a další.

 Mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	154	minut	**	vstupné	75	Kč

20. úterý HANNA
21. středa Americký akční thriller. Šestnáctiletou dívku v divočině na severu 

Finska vychoval ovdovělý otec Erik, bývalý agent CIA. Snažil se z ní udělat 
vycvičeného zabijáka ... Režie: J. Wright. Hrají: S. Ronan, C. Blanchett, 
E. Bana, T. Hollander, O. Williams, J. Flemyng.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	111	minut	**	vstupné	70	Kč

22. čtvrtek CIGÁN                                                              ART film - pro náročnější diváky
 Česko-slovenské drama. Adamovi, 14letému romskému chlapci 

z osady, zabijí otce. Nejsou svědkové ani důkazy. Matka se po pohřbu 
provdá za otcova bratra - zloděje a lichváře Žiga ... Režie: M. Šulík. Hrají: 
J. Mižigár, M. Hangurbadžo, M. Gulyas, M. Kotlárová aj.

 Do	12	let	nevhodné	**	107	minut	**	vstupné	70	Kč

23. pátek  ŠMOULOVÉ
24. sobota Americká animovaná komedie. Zlý čaroděj vyžene Šmouly z jejich
25. neděle vesničky. Ti během své cesty projdou kouzelným portálem, který je zavede 

přímo doprostřed newyorského Central Parku. Režie: R. Gosnell. V českém 
znění: O. Brzobohatý, N. Votočková, O. Vlach a další.

 Pouze od 15:30 hodin! **	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
	 102	minut	**	vstupné	70	Kč

23. pátek  MUŽI V NADĚJI
24. sobota Česká komedie. Po úspěšné komedii Ženy v pokušení přichází režisér
25. neděle Jiří Vejdělek s novým snímkem věnovaným tentokrát mužům. Ústřední 

otázka zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Hrají: 
J. Macháček, B. Polívka, S. Stašová, P. Hřebíčková a další.

 Pouze od 17:30 hodin!	**	do	12	let	nevhodné	**	115	minut	**	
	 vstupné	80	Kč

27. úterý JANA EYROVÁ
28. středa Britské romantické drama. Přepis románu Charlotty Brontë. Hlavní 

hrdinka Jane se po pobytu v sirotčinci ocitá na venkovském panství, kde 
pracuje jako vychovatelka a zamiluje se do majitele sídla. Režie: C. Fu-
kunaga. Hrají: M. Wasikowska, M. Fassbender, J. Bell aj.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	120	minut	**	vstupné	70	Kč

29. čtvrtek BANKSY - EXIT THROUGH THE GIFT SHOP   
                                                                             ART film - pro náročnější diváky

 Britsko-americký fiktivní dokument. Legendární street artista a graffiti writer 
Banksy, který ani přes nominaci na Oscara neodhalil svoji identitu, vstupuje do 
kin se svým provokativním mystifikačním dokumentem o street artové scéně. 
Režie: Banksy. Hrají: Banksy, T. Guetta, S. Invader, J. Leno, J. Levine a další.

 Do	12	let	nevhodné	**	titulky	**	87	minut	**	vstupné	60	Kč

30. pátek PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
ŘÍJEN Americká komedie. Jim Carrey coby obchodník, který zdědí šest
1. sobota  tučňáků a vybuduje jim doma něco jako arktickou říši. Na jeho podnikání 
2. neděle to má zhoubný vliv, na jeho povahu ale přesně opačný. Režie: M. Waters. 

Dále hrají: C. Gugino, O. Lovibond, A. Lansbury a další.
 Pouze od 17:00 hodin! **	mládeži	přístupno	**	mluveno	česky	**	
	 95	minut	**	vstupné	70	Kč

30. pátek INTIMNÍ PAST
ŘÍJEN Americký thriller. Doktorka Juliet Dermer se po rozchodu s manželem
1. sobota  přestěhuje do Brooklynu. Záhadné události ji vedou k podezření, že 
2. neděle v bytě není sama, a brzy se její obavy stanou skutečností. Režie: A. Joki-

nen. Hrají: H. Swank, J. D. Morgan, L. Pace a další.
 Pouze od 19:00 hodin!	**	mládeži	nepřístupno	**	titulky	**	
	 91	minut	**	vstupné	80	Kč

V	ceně	vstupenky	je	příplatek	1	Kč	Státnímu	fondu	ČR		
pro	podporu	a	rozvoj	české	kinematografie.

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
8:00 - 19:30 (po - so)  Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)  Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00   pokladna kina Vesmír
  (ve dnech promítání)

PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena vždy půl hodiny 
před zahájením promítání.

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

ZÁŘÍ 2011
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KINO VESMÍR


