ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ŘÍJNU 2011
neděle 2. 10.

DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků
Pořadatel: SCT
„Dračí louka“ (na Kryblici u zahrádkářské kolonie) **
prezence soutěžících 14:00 - 14:30 hodin
3. - 8. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
pondělí 3. 10. ŽIVOT NA KORÁLOVÉM ÚTESU
Přednáška Martiny Balzarové
Pořadatel: Galerie města Trutnova
malý sál MěÚ Trutnov ** 18:00 hodin
4. - 21. 10.
TRUTNOVSKÝ PODZIM
31. slavnosti komorní hudby - mezinárodní
hudební festival
Pořadatel: SCT
středa 5. 10. RACEK
Komedie - Činoherní divadlo A (Činoherní studio
Ústí nad Labem)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
čtvrtek 6. 10. VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL KVARTET
Koncert, host: FRANTIŠEK NEDVĚD
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
pátek 7. 10.
REVIZOR
Představení pro 9. tř. ZŠ a SŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
9:00 a 11:00 hodin
neděle 9. 10. JANA ŠKUBALOVÁ: JAK SE ŽIJE KŘESŤANŮM
V MUSLIMSKÉ ZEMI V ZÁPADNÍ AFRICE
Přednáška s promítáním fotografií o soužití křesťanů
a muslimů v africkém Mali. Tam Jana Škubalová pracovala s muslimy jako dobrovolnice mezinárodní solidarity.
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické
fara ČCE Trutnov (Úpická ulice 163) ** 14:00 hodin
neděle 9. 10. POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Sedmikráska pro děti od 2 do 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
15:30 a 16:30 hodin
pondělí 10. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Tomáš Černohous: Jeruzalém v pohybu
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 10. 10. MISTR A ŽÁK
Recyklovaná asijská commedia dell´arte režijního tandemu SKUTR - Divadelní delikatesy
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
pondělí 10. 10. JERUZALÉM V POHYBU
Tomáš Černohous - cestopisný pořad
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
středa 12. 10. VESELÁ ČEŠTINA
Představení pro 2. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin
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středa 12. 10. VŠE O MUŽÍCH
Tragikomedie - Činoherní divadlo B (Studio DVA, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
čtvrtek 13. 10. ČEŠTINA ČINANÁ ANEB HEZKY ČESKY
Představení pro 6. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin
čtvrtek 13. 10. ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
Zábavný pořad Ze dvou se to lépe táhne
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
sobota 15. 10. MICHALŮV SALÁT
Představení Michala Nesvadby
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia, a. s., Praha
kino Vesmír ** 10:30 hodin ** předprodej vstupenek
zajišťuje TIC na Krakonošově nám.
sobota 15. 10. TVOŘENÍ S MATĚJEM FORMANEM
Linorytová dílna pro děti od 10 let, mládež i dospělé
Pořadatel: SCT
Kulturní klub Nivy ** 14:00 hodin
sobota 15. 10. NIGHTWORK
Koncert
Více informací: www.nightwork.cz
Pořadatel: Estrada, s.r.o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:30 hodin
** vstupné 350 Kč ** předprodej vstupenek na
www.ticketstream.cz
pondělí 17. 10. SNĚHURKA
úterý 18. 10. Představení pro MŠ a 1. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin
pondělí 17. 10. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 - 11:00 hodinn
středa 19. 10. SLET BUBENÍKŮ
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
čtvrtek 20. 10. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 20. 10. KAROlínka GALA BENE
Benefiční galavečer - výtěžek bude věnován na dofinancování rekonstrukce nových prostor mateřského
centra KAROlínka. Program: šansony v podání Ester
Kočičkové a Lubomíra Nohavici, ČECHOMOR trio
(František Černý, Karel Holas, Taras Voloshchuk), Petr
Wajsar s vocal looping performance, skupina TRABAND, Michal Šeps.
Pořadatel: MC Karolínka
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od
26. 9. (Inforecepce UFFO a MC KAROlínka)

neděle 23. 10. MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
Sedmikráska pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin
pondělí 24. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
ThDr. Martin Chadima, Th. D.: Základy židovské a křesťanské kultury
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 24. 10. SRDCE AFRIKY
Tomáš Kubeš - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 25. 10. AMADEUS
Drama - Divadlo a hudba (Východočeské divadlo
Pardubice)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
středa 26. 10. 4TET
Koncert
Více informací: www.agenturadeto.cz
Pořadatel: DETO production, s. r. o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
neděle 30. 10. DEN REFORMACE
10:00 hodin - společné bohoslužby tří církví - Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská a Československá církev husitská
14:30 hodin - koncert vokálního souboru VAGANTES
(hudba reformace: Bach, Buxtehude, Schütz a jiní)
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Koncertní síň B. Martinů
pondělí 31. 10. VEČER DUCHŮ
Akce pro děti letos na téma: Netopýrníci, Vampýrníci
a Upírníci
Pořadatel: SCT
start u společenského centra UFFO průběžně od 18:00
do 19:00 hodin

KURZY
každý čtvrtek HLINĚNÉ ČTVRTKY
Kurz keramiky (10 večerů) pro začátečníky i pokročilé
nad 16 let, více informací: tel. 724 180 505
Pořadatel: o. s. Bezinky (www.bezinky.cz)
ZUŠ Trutnov ** 18:00 - 20:00 hodin ** cena včetně
materiálu 900 Kč
neděle 2., 9., TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ PÁRY
16., 23., 30. 10. A TANEČNÍ DVOJICE
Kurzy se konají v Národním domě pod vedením manželů Poznarových. Kurz A 17:00 - 19:00 hodin, kurz B
19:30 - 21:30 hodin. Pouze pro přihlášené.
Pořadatel: SCT
čtvrtek 13. 10. KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Pro začátečníky i pokročilé
Pořadatel: Alena Vaňková (tel. 733 256 112)
Středisko volného času, Trutnov (ZŠ R. Frimla) **
16:00 hodin
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
sobota 1. 10.
neděle 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. Můžete se seznámit s klasickou vitráží olovem a s vitrážovou mozaikou.
Cena 1600 Kč za víkendový kurz **
rezervace předem nutná

sobota 1. 10.
neděle 2. 10.

PODZIMNÍ VĚNCE
Připraven floristický materiál, korpusy, aranžérské
pomůcky a náměty.
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

středa 5. 10.

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI (I RODIČE)
Téma: Korálkování
15:30 hodin ** kurzovné 70 Kč

VÝSTAVY
do 8. 10.

FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA VČERA A DNES
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
do 21. 10.
MARTINA BALZAROVÁ: TVÁŘE MOŘE
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
do 30. 10.
… A FOTÍME DÁL
Výstava fotografií klientů Stacionáře Trutnov
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu
do 31. 10.
MICHAELA LITERÁKOVÁ: SMYSLNOST PODZIMU
Prodejní výstava fotografií, kde modelkou je Lada Konečná
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
do 13. 11.
ČESKÁ MENŠINA V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
5. 10. - 1. 11. NIKOLA SEMOTÁNOVÁ: SUBLIMACE
Vernisáž 4. 10. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
14. 10. - 27. 11.TALÍŘE A TALÍŘKY ZE SBÍRKY MUZEA
Vernisáž 13. 10. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
20. 10. - 20. 11.JAROSLAV RÓNA: MALBA, KRESBA, SOCHA
V MĚSTSKÉ GALERII
Vernisáž 19. 10. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
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sobota 15. 10. SMALTOVANÉ ŠPERKY
Výroba smaltovaných šperků na mědi a na skle. Způsoby nanášení barev, zdobení, přidávání jiných materiálů. Dokončování výrobků: bižuterní komponenty,
stužky, kůže, lanka apod.
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč
sobota 22. 10. PŘEDENÍ VLNY NA KOLOVRATU
Seznámíte se s několika druhy kolovratů, připravíte
si vlnu na předení a společně zvládneme upříst si
vlněnou přízi.
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč
sobota 22. 10. PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Uplstíme si taštičku či polštářek. Získáte náměty pro
vlastní tvorbu. Přineste si krém na ruce. Vše ostatní
v dílně k dispozici.
14:00 hodin ** kurzovné 220 Kč
středa 2. 11.

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI (I RODIČE)
Téma: Tvoříme z přírodních materiálů (skřítky, dekorace do bytu, zvířátka ze sena)
15:30 hodin ** kurzovné 70 Kč

PŘIPRAVUJE SE
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 vstupenek od 15. 9. v kanceláři ZŠ Komenského nebo v TIC na Krakonošově nám.

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
Ještě první týden v říjnu, konkrétně do 8. 10., bude v městské galerii
otevřena retrospektiva nestora krajinářské fotografie Jiřího Havla.
Ten v letošním roce oslavil 80. narozeniny a právě toto jubileum vnímáme jako vhodnou příležitost k ohlédnutí se za neúnavně se rozrůstajícím dílem jednoho z nejuznávanějších fotografů Krkonoš. Jiří
Havel se narodil roku 1931 v Horní Branné - a byly a jsou to právě
rodné Krkonoše, kterým je zasvěcena nejrozsáhlejší část jeho fotografické tvorby. Je autorem více než dvou desítek fotografických publikací. Kniha „Jak fotografovat krajinu“ získala ocenění Nejkrásnější
fotografická publikace roku 2008. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění,
např. Zvláštní cenu soutěže časopisu Mladý svět (1965), hlavní cenu
fotografické soutěže Štít Viléma Heckela (1974), cenu v kategorii životní prostředí soutěže Czech Press Photo (1997) a mnohé další.

JAROSLAV RÓNA: MALBA, KRESBA,
SOCHA V MĚSTSKÉ GALERII
Už od června zdobí veřejné prostory města dvě monumentální exteriérové sochy Jaroslava Róny, Sedící čert a Dítě z Marsu, které by tu
v závislosti na počasí měly vydržet ještě několik říjnových dní. Byl to
jenom první, i když rázný krok, kterým vstupuje jeden z nejuznávanějších českých sochařů do našeho města.
Autor slavného pomníku Franze Kafky před Španělskou synagogou,
pedagog pražské Akademie výtvarných umění v Praze Jaroslav Róna
je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru
Stanislava Libenského. Je zakládajícím členem legendární skupiny
Tvrdohlaví. Kromě výtvarných aktivit, které blíže představuje i jeho
říjnová výstava v městské galerii, je známý také působením v divadle
Sklep nebo vystupováním ve skupině Tros Sketos (spolu s Františkem
Skálou a Alešem Najbrtem).
Jaroslav Róna je nepřehlédnutelnou osobností české umělecké scény
již řadu let a dnes patří spolu s dalšími členy již neexistující skupiny
Tvrdohlaví k tomu nejlepšímu ve svém oboru. Věnuje se nejvíce malbě
a soše, ale také literatuře a herectví. Motivy tvorby malířské i sochařské
se prolínají a doplňují a ve výsledku tak vzniká svébytný umělecký svět
plný archetypů a bytostí mytických, ovlivněný atmosférou děl Franze
Kafky, kubismem a dalšími vlivy, ale především je to jedinečný Rónův
svět. Je známý také díky velkolepým realizacím v architektuře - mezi
nejvýznamnější patří pomník Franze Kafky na Starém Městě v Praze
a Mytická loď na nábřeží Dunaje v Bratislavě. Je také autorem výtvarného řešení filmu Amerika, za nějž byl nominován na Českého lva.
Unikátní vernisáž s netradičním hudebním překvapením - vystoupí legendární undergroundová pražská kapela MÁMA BUBO! - proběhne
ve středu 19. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 20. listopadu.

MARTINA BALZAROVÁ: TVÁŘE MOŘE
Ve výstavních prostorách městského úřadu trvá až do konce října
výstava fotografií podmořského světa od Martiny Balzarové. Tato
mladá autorka se představí nikoliv jako mořský biolog 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 festivalu 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 soutěži a bronzovou medaili na 17. ročníku mezinárodní soutěže Zemský ráj.
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PŘEDNÁŠKA MARTINY BALZAROVÉ:
ŽIVOT NA KORÁLOVÉM ÚTESU
Výstava nebyla jako obvykle otevřena vernisáží, ale v pondělí 3. 10.
v 18 hodin se bude konat přednáška a beseda s Martinou Balzarovou, díky níž se budete moci blíže seznámit s autorčinými fotografickými výpravami do hlubin moře. Pro školní skupiny a další zájemce
jsou přednášky připraveny na úterý 4. 10. od 8 hodin. Objednávky
a bližší informace na tel. 499 815 916. Obě akce se uskuteční v malém sále MěÚ Trutnov. Vstup je volný.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

ČESKÁ MENŠINA
V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Výstava mapuje historii české menšiny v severovýchodních Čechách
od poloviny 19. století do roku 1945. Veřejnosti budou představeny
unikátní dokumenty a předměty, které připomenou bohatý spolkový, kulturní a politický život české menšiny na Trutnovsku, Vrchlabsku, Královédvorsku, Broumovsku, Jilemnicku a Novopacku. Pozornost bude věnována i českému menšinovému školství v oblasti.
Výstava potrvá do 13. listopadu.

TALÍŘE A TALÍŘKY ZE SBÍRKY MUZEA
Výstava představuje talíře a talířky z ojedinělé sbírky Muzea Podkrkonoší, jež dokumentují vysoké estetické cítění našich předků. Představeny budou talíře z 16. až 20. století, a to porcelánové, keramické, cínové či dřevěné. Zastoupeny budou výrobky porcelánek např.
ve Slavkově či Týnci nad Sázavou. K nejvzácnějším exponátům patří
cínové talíře z 18. a 19. století a především keramické talíře z přelomu 17. a 18. století, patřící do okruhu žitavské fajánse, vyznačující se
svítivou barvou na povrchu a jemným plastickým dekorem nanášeným na polevu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 13. října v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 27. listopadu.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
YOU CAN DANCE!

(TANEČNÍ SOUBOR PRO VEŘEJNOST)
Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov nabízí příležitost pro zájemce z řad veřejnosti. Náplní devadesáti až stodvacetiminutových lekcí je připravit tělo prostřednictvím zvolených tanečních technik na kultivovaný taneční pohyb.
LEKCE ZAČÍNAJÍ ve čtvrtek 6. 10. v 18:30 hodin a pokračují pak každý čtvrtek ve stejném čase do 15. 12. Informační schůzka se koná
ve středu 5. 10. od 19:00 hodin v novém taneční sále v budově ZUŠ
Trutnov ve Školní ulici.
Taneční soubor je určen pro všechny bez rozdílu věku. Naše krédo je:
TANČIT MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ, kdo jen trochu chce. Důkazem je i to,
že po úspěšném loňském otevření souboru se podařilo připravit taneční představení a prezentovat ho při velké oslavě na MEZINÁRODNÍM
DNU TANCE. Rádi bychom pokračovali tímto směrem a nabídli každému možnost, aby se zapojil do kulturního dění v našem městě.
Tréninky povedou lektorky: Mgr. Blanka Matysková, Bc. Kateřina
Talavašková, DiS. a Jana Michaličková. Oblékněte se pohodlně, tančíme bez obuvi (doporučujeme teplé neklouzavé ponožky). Cena
celého bloku je 650 Kč. Jednotlivá lekce 80 Kč - doporučujeme však
kvůli návaznosti absolvovat posloupně všechny tréninky.
Přihlásit se můžete e-mailem (matyskovab@seznam.cz) do 3. října.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
PRŮZKUM V KNIHOVNĚ
Knihovna by ráda více přizpůsobila své služby požadavkům a potřebám čtenářů. Aby mohla jejich přání a požadavky objektivně
zmapovat, rozhodla se připravit pro své čtenáře dotazník. Ten je
od 1. 10. 2011 připraven buď v elektronické podobě na stránkách
knihovny (www.mktrutnov.cz), nebo vytištěný v oddělení pro dospělé čtenáře, v oddělení pro děti a v pobočce Horní Staré Město.
Zde jsou také umístěny urny, kam jej mohou čtenáři vhodit. Dotazník je anonymní. Prosíme své čtenáře, aby dotazník vyplnili nejpozději do 31. 10. 2011. Tímto datem sběr dotazníků končí a bude
zahájeno vyhodnocování získaných informací a postřehů.
Předem děkujeme za odpovědi a za trpělivost a čas, které vyplnění
dotazníku čtenáři věnují, a tím i za projevený zájem o knihovnu.

TÝDEN KNIHOVEN
3. - 8. října
Od 3. do 9. 10. vyhlašuje sekce SKIP již 15. ročník celostátní akce Týden knihoven, tentokráte s mottem „Patnáctý kraj ČR. Kraj knihoven“. Jako každý rok v tomto týdnu poskytujeme jak v knihovně na
Krakonošově náměstí, tak i v jejích pobočkách svým klientům řadu
výhod. K nejvítanějším patří tzv. „amnestie“ (promíjení sankčních
poplatků za nedodržení výpůjční doby), velmi využívaná je i „bezplatná registrace nových čtenářů“ (do konce kalendářního roku).
KAMARÁDKA KNIHOVNA
Celý týden mají čtenáři oddělení pro děti šanci vyjádřit svůj vztah ke
knížkám a knihovně nakreslením obrázků - např. knihovny, oblíbených dětských hrdinů knížek a podobně. Tyto výtvory oddělení pro
děti ozdobí, tři vylosované malíře odměníme.
VÝUKA PRÁCE S INTERNETEM PRO SENIORY
Ve středu 5. 10. od 8 do 10 hodin proběhne v oddělení studovny velmi
oblíbený kurz výuky seniorů v práci s internetem. Následné lekce budou probíhat vždy ve středu (tedy 12., 19., 26.) po celý říjen. Vzhledem
k velkému zájmu je vhodné, aby zájemci svoji účast nahlásili předem
pracovnicím v oddělení studovny.
DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
Ve středu 5. 10. bude oddělení pro děti na Krakonošově nám. od
9 hodin k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem.
Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými
knížkami a stejně starými kamarády.
POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
České báje a pověsti jsou pro Čechy a Slovany nepostradatelné. Jsou
staré několik staletí a jejich tradice sbírání a šíření se dodnes uchovává
v paměti. Rozhodli jsme se ve středu 5. 10. uspořádat pro děti zábavné
odpoledne věnované pověstem našeho kraje. Děti se dozvědí, co je
to pověst, seznámí se s druhy pověstí a poslechnou si ty nejznámější
z nejbližšího okolí. Součástí odpoledne budou i zábavné kvízy a tematicky laděné pohybové hry. Akce je určena dětem mladšího školního
věku.
ŠMOULÍ NOCOVÁNÍ
Týden knihoven ukončíme v pátek 7. 10. v oddělení pro děti veselým
pohádkovým nocováním. Celý večer i noc budou věnovány tolik oblíbeným pohádkovým hrdinům - Šmoulům. Program 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 vítány.
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KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK:
ETIKETA ANEB PAVIÁN MEZI LIDMI
čtvrtek 20. 10. od 16 hodin
I v měsíci říjnu se budeme věnovat dětské etiketě. Veselou a hravou formou budeme dětem vštěpovat základní zásady chování
uplatňované doma, na návštěvě, na ulici, v dopravních prostředcích, kulturních zařízení a podobně. Naším cílem je, aby si děti
pravidla slušného chování osvojily a chápaly je jako přirozenou
součást mezilidských vztahů. Setkání budou vždy zpříjemněna výtvarnou dílnou a tolik oblíbenými pohybovými hrami.

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO
V Týdnu knihoven od 3. do 7. 10. bychom rády přivítaly paní učitelky s dětmi z mateřských škol a paní vychovatelky ze základních
škol, aby se přišly seznámit s naší knihovnou a spoustou pěkných
knížek. Případné zájemce prosíme, aby si přišli domluvit návštěvu,
popř. zavolali na tel. 499 733 539.
DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
V pondělí 17. 10. od 9 do 11 hodin zveme do pobočky maminky na
mateřské dovolené, které chtějí své děti seznámit s pěknými knížkami.

KONCERT - 21 LET BEZ TANKŮ
čtvrtek 17. 11. ** 19:00 hodin
UFFO - Společenské centrum Trutnov
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci se Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, tiskárnou
Tisk Ofset, a. s., Úpice a realitní kanceláří Dobré bydlo
Skupiny JuJu Justina Adamse a Juldeha Camary, Al-Yaman a Ostaš
představí hudbu, která vychází ze svobodného myšlení a potřeby
nerespektovat jakékoliv hranice.
Britsko-gambijská formace JuJu je považována za nejzářivější hvězdu world music. Její nové album In Trance aspiruje podle
mnoha odborníků na nejlepší nahrávku roku 2011. „Víc magie
ze sebe letos asi s největší pravděpodobností nikdo nedostane,“
napsal hudební publicista Jiří Moravčík. JuJu tvoří spoluhráči Roberta Planta - vynikající kytarista a producent Justin Adams, hráč
na jednostrunné housle ritti Juldeh Camara z Gambie a excelentní
rytmika: basista Billy Fuller (Massive Attack, Robert Plant, Malachai, Beak) a jeden z nejrespektovanějších a pro svůj záběr nejvyhledávanějších bubeníků v Anglii Dave Smith, experimentátor se
zkušenostmi s rytmy západní Afriky. Hudební kritici se shodují, že
JuJu představují budoucnost rocku skloubenou do ryzí směsi Led
Zeppelin, clashovského punku, dřevního amerického blues, pouštních rytmů a hudebních praktik západoafrických griotů. (Robert
Plant: ,,Takhle nějak by zněli znovuobnovení Led Zeppelin dnes.“)
Pětičlennou skupinu Al-Yaman s kouzlem tisíce a jedné noci vedou krásná pohádková Šeherezáda z Jemenu a český programátor
s trutnovskými kořeny - neboli zpěvačka Ashwaq s hlasem vlnícím
se jako létající koberec a multiinstrumentalista Aleš Hyvnar, tvůrce
zvukově dynamických, arabskou melodickou ornamentací a tanečními elektrorytmy přirozeně napnutých skladeb, cloumajících jak
s tělem, tak s hlavou.
Trutnov bude reprezentovat jazzrocková kapela Ostaš známá
rovněž přesahy do jiných hudebních kultur a stylů. Načerpala je
během úspěšných koncertů ve Francii, Polsku, Bulharsku a letos
i v Turecku.
Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč zajišťuje Inforecepce UFFO
a TIC od 3. 10. do 16. 11. Vstupné na místě 350 Kč.

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, o. s.,
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 vynikajících 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. Šostakovič, 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. Měchura, 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. Dvořák, 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 Trutnovského podzimu)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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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 katalogu, který je k dispozici v Inforecepci UFFO a v Turistickém informačním centru.

NIKOLA SEMOTÁNOVÁ: SUBLIMACE
Nikola Semotánová (1976) vystudovala pražskou UMPRUM, ateliér
kov a šperk. Šperkem a designem se stále zabývá, působí hlavně
jako konceptuální umělkyně. Témata i forma jejích děl se liší s každým dalším projektem. Ve všech jejích výstavách je přítomný člověk
a realita jeho běžného života, kterou však umělkyně odráží ve zcela jiném světle. Objekty či média, se kterými jsme v denním kontaktu, nahlíží novýma očima a hledá jejich skryté významy. Klasická
cédéčka se tak v její práci stávají zářivými duhovými designovými
zrcadly. Téma smrti s nadhledem a jistou hravostí zobrazí na webovém projektu Morior pomocí „e-shopu“, kde si můžete pořídit
ještě jednu kostru k té, co už máte. Hrůzu válečných konfliktů a jejich instantního mediálního obrazu vystihne novinami ve vlastním
designu a se svými autorskými texty. V roce 2009 a 2010 vystavovala
s úspěchem v Londýně. (text: Markéta Faustová)
Vernisáž se uskuteční v úterý 4. 10. v 18:00 hodin.
5. 10. - 1. 11. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL KVARTET
Host: FRANTIŠEK NEDVĚD
Věra Martinová již několik let spolupracuje s britským zpěvákem,
písničkářem a kytaristou Jamie Marshallem, který se podílel jak
na CD Věřím svým snům, tak na loňském albu Křídel se nezříkám.
Na základě této spolupráce vznikl koncertní program, který tvoří
písničky z obou výše jmenovaných CD. Diváci nebudou samozřejmě ochuzeni ani o ty největší hity (Až na vrcholky hor, Malý dům,
Mý blues, Nebe, peklo, ráj). Hostem koncertu je František Nedvěd.
čtvrtek 6. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

SLET BUBENÍKŮ
Svým pojetím je tento projekt ojedinělý a unikátní, získal si velké renomé v celém hudebním světě. Název Slet bubeníků není
náhodný, hudebníci se opravdu slétávají z celého světa. Každý hudebník vnáší do společné dílny své muzikální zkušenosti,
vlastní kulturní tradici, hudební vzdělání. Každý do společného
tvoření přichází s vlastními nápady. Výsledek tohoto globálního
tavícího bubenického kotle je vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech možných hudebních směrů, vlivů a etnických kořenů.
Slet bubeníků v roce 2011 je zaměřen na setkání několika hudebních
oblastí. Základ tvoří jako vždy hráči na klasické západní bicí nástroje (Kenny Grohowski, Pavel Fajt, Pavel Koudelka), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka a africký styl Ephraima Goldina.
Arabské bubny a indické hudební nástroje bude obhospodařovat
Tomáš Reindl. Atmosféru dotvoří známý kytarista Zdeněk Bína.
středa 19. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od 19. 9.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
RACEK

Činoherní divadlo A (Činoherní studio Ústí nad Labem)
Třpytivá komedie. Na venkovské panství přijíždí slavná herečka Irina Arkadinová společně se známým spisovatelem
Borisem Trigorinem a její syn Treplev se pro svou matku chystá hrát divadlo. Brilantní komedie o blyštivém světě divadla
a literatury, dnes bychom asi řekli showbyznysu. O touze po
slávě, ambicích, ale zároveň také o nenaplněných láskách.
Režie: Natália Deáková. Hrají: Marta Vítů, Zuzana Onufráková,
Jiří Maryško, Marek Němec nebo Marek Pospíchal, Anita Krausová, Nataša Gáčová, Matúš Bukovčan, Jaroslav Achab Haidler,
Jan Jankovský, Vladimír Čepek, František Marek.
středa 5. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 310, 285, 260 Kč ** předprodej
vstupenek od 5. 9.

VŠE O MUŽÍCH

Činoherní divadlo B (Studio DVA, Praha)
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Vše o mužích - aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí
a stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city
a striptýzem.
Režie: Jana Janěková. Hrají: Maroš Kramár, Michal Slaný, Filip Blažek.
středa 12. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej
vstupenek od 12. 9.

AMADEUS

Divadlo a hudba (Východočeské divadlo Pardubice)
Drama - strhující setkání s Mozartovou hudbou a operními áriemi. Shafferův Amadeus má k historické pravdě o Mozartovi
a Salierim poměrně daleko. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by
Salieri svého geniálního soka na hudebním poli skutečně zavraždil. Pravda básníků je však jiná než pravda životopisců, mnohdy
je to pravda hlubší. Shafferův Amadeus totiž není jen příběhem
dvou skladatelů konce 18. století. Zachycuje věčně se opakující
střet talentovaných a jedinečných osobností s malostí okolí.
Režie: Michael Tarant j. h. V hlavních rolích: Josef Vrána, Ladislav Špiner, Petra Tenorová j. h.
úterý 25. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na abonentky,
ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** předprodej vstupenek od 26. 9.

HOSPODSKÁ

Činoherní divadlo B (Divadelní spolek Frída, Brno)
Komorní hospodské panoptikum pro dvacet postav a tři herce.
Při toulkách po českých a slovenských hospůdkách je možné
zaregistrovat několik výrazných skutečností. I když se všechny tyto hospody vyznačují svojí vlastní atmosférou, osobitostí
a charakterem, mají jednu věc společnou. Opomeneme-li fakt,
že se v každé z nich konzumuje alkohol, je každá z nich místem, kde se v krátkém časovém intervalu vystřídá poměrně široká škála příslušníku společnosti.
Režie: Dodo Gombár. Hrají: Martin Trnavský, Radim Novák, Kamil Mikulčík.
úterý 1. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B - vstup na abonentky,
ostatní - vstupné 325, 300, 275 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10.
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MISTR A ŽÁK

Divadelní delikatesy
Recyklovaná asijská commedia dell´arte
režijního tandemu SKUTR
Projekt Mistr a žák propojuje akrobacii, moderní taneční a fyzické divadlo, techniky bojových umění, slovní improvizaci ve
stylu commedia dell´arte a živou muziku. Na scéně se setkají
mistr, žák, sluha a hudebník, aby s nadsázkou a humorem vyprávěli klasický asijský příběh - samozřejmě v patřičné evropské
recyklaci. Představení rozvíjí jednoduchou zápletku - mistr pro
svou žárlivost zmařil nevinný dívčí květ, svou životní lásku. Jeho
duše hledá klid na stezce východního učení. Žák chce pomstít
smrt své dívky a sluha získat trochu toho uznání a životního
štěstí. A k tomu všemu se hudebník občas promění ve svůdnou
zpěvačku - gejšu. V představení zaujmou fyzické výkony Rosti
Nováka a mistra wu-shu Petra Horníčka, komické improvizace Jiřího Kohouta, pěvecký a hudební talent Jakuba Prachaře.
Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský). Choreografie: Martin Vraný. Hudba: Petr Kaláb a Jakub Prachař. Hrají:
Mistr - Petr PeeTee Horníček, Žák - Rostislav Novák, Sluha - Jiří
Kohout, Hudebník - Jakub Prachař.
pondělí 10. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 300, 275, 250 Kč ** předprodej
vstupenek od 12. 9.

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
Zábavný pořad Ze dvou se to lépe táhne. Diváci se opět mohou
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie nejrůznějších
televizních pořadů a imitování populárních zpěváků a zpěvaček.
To vše obohacené nejrůznějšími kostýmy a převleky. Partnerkou
Zdeňka Izera v tomto pořadu je zpěvačka Šárka Vaňková.
čtvrtek 13. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 240, 220 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 9.

SEDMIKRÁSKA

Divadelní scéna pro děti
POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Představení pro děti od 2 do 4 let. Veselé vyprávění o mašinkách
malých i velkých, nezbedných i statečných, hodných i tak trochu
nafoukaných. Pohádka pro kluky a holky, co se nebojí jezdit tunelem … Divadlo Tramtárie vdechlo život jednomu z nejhezčích
večerníčků. Nezbývá tedy než Vás vyzvat, abyste se přišli na vlastní
kůži přesvědčit, jak se mašinka se zlým Zababou vypořádá.
neděle 9. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:30
a 16:30 hodin ** vstupné 30 Kč (děti 2 - 4 roky), 50 Kč (ostatní)
** předprodej vstupenek od 5. 9.
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
Představení pro děti od 4 let Divadla Minaret. Situační pohádková komedie ze života drobných hlodavců je zasazena do
současnosti. Tři myšáci si najdou ideální hnízdečko na zimu,
které jim nabízí blahobytné útočiště. Vše se ovšem změní, když
zjistí, že tu zároveň s nimi žije i starý kocour. Činoherní pohádka o síle malých myšáků a bezmoci nadutých kocourů je doplněna známými lidovými písněmi a říkadly o kočkách a myších
v originálním provedení Petra Maláska.
neděle 23. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti), 65 Kč (ostatní) **
předprodej vstupenek od 3. 10.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
JERUZALÉM V POHYBU

TVOŘENÍ S MATĚJEM FORMANEM

Tomáš Černohous svými poznatky i promítnutými snímky přiblíží životní tradice obyvatel, seznámí s pamětihodnostmi tohoto krásného
města a připomene základní aspekty blízkovýchodního konfliktu.
Ve svém pozvání napsal: „Izrael a Palestinu jsem poprvé navštívil
v roce 2005, kdy jsme tyto dvě země projeli s devíti přáteli na kole.
Ujeli jsme 1000 km dlouhý okruh a cesta nám trvala téměř jeden
měsíc. O rok později jsem se na Blízký východ vypravil opět, tentokrát na dva měsíce. Převážnou většinu času jsem strávil v Jeruzalémě, kde jsem pracoval v hotelu Austrian Hospice, který sídlí přímo
v centru starého města na ulici Via Dolorosa, malý kousek od Zdi
nářků, Chrámové hory a Božího hrobu. Během svého pobytu zde
jsem natočil filmový materiál, který jsem po návratu domů zpracoval do devíti krátkých videosnímků. Kromě nich jsou zařazeny do
promítání fotografie, zní tamější hudba a vše je doplněno postřehy
a zážitky. Během přednášky hovořím také o konfliktu Izraele a Palestiny a o celkové politické situaci v oblasti. Toto téma je doplněno
o vlastní zážitky z roku 2006, kdy probíhala tzv. Druhá libanonská
válka (resp. konflikt Izraele a libanonského šíitského hnutí Hizballáh) a vojenská operace Letní déšť v Gaze.“ www.svetakraj.cz
pondělí 10. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 9.

Spolu se svými spolupracovníky povede dílnu Matěj Forman - ilustrátor knih, známý především svým všestranným působením v divadle.
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 zakoupit a nechat si ji autorem ilustrací podepsat. Pokud
budete chtít pouze zakoupit knihu a získat autogram, můžete přijít
(bez placení vstupného) mezi 17. a 18. hodinou.
sobota 15. 10. ** Kulturní klub Nivy ** 14:00 hodin ** vstupné: děti
od 10 do 15 let 80 Kč, doprovod dítěte (ten, kdo nebude 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. ** cena vstupného zahrnuje použitý materiál

SRDCE AFRIKY
Tomáš Kubeš se zúčastnil expedice do tajemného Srdce Střední
Afriky. Prostřednictvím vyprávění i promítnutých snímků se zúčastníme hledání posledních Pygmejů, kteří ještě žijí podle tradic předků, prvosjezdu řeky Sanghy na raftu, navštívíme panenské pralesy, tajemné obyvatele i oblasti, které jsou dosud bílými místy na
mapách. Navštívíme Kamerun, Středoafrickou republiku i Kongo,
tedy země, kam se běžně nejezdí a jen obyčejný přejezd hranice
znamená velké dobrodružství.
Je Střední Afrika posledním rájem? Dá se projít pralesem bez průvodce? Je nebezpečná řeka Sangha na své pouti k veletoku Kongo? Žijí Pygmejové ještě tradičním způsobem života? Nezabijí nás
pytláci nebo nezakousnou krokodýli? To všechno jsou otázky, na
které měla odpovědět odvážná expedice Srdce Afriky, která vyrazila na svoji dva měsíce dlouhou pouť v říjnu 2009. Během strastiplné cesty plné dobrodružství, úplatků a průtrží mračen v období
dešťů se expedice vydala do nitra Afriky, kde se dosud rozprostírají panenské pralesy. Mnoho míst není vůbec osídleno a často jedinými obyvateli jsou pouze Pygmejové, kteří se živí lovem.
www.srdceafriky.cz
pondělí 24. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 26. 9.

INDICKÝ VEČER
Indie tradiční i současná - v hudbě, tanci, fotografii a vyprávění
Elena Kubičková - esrádž, Tomáš Reindl - tabla, Edward Powel
(Kanada) - sitár, Anežka Hessová - tanec, Andrej Šumbera - snímky a vyprávění. Na programu bude pestrá nabídka vysoké indické
hudební a taneční kultury s indickými nástroji - devatenáctistrunným smyčcovým esrádžem, sitárem a bubny tabla. Indický hudební
svět oplývá svéráznými melodiemi a strhujícími rytmy, tanec kathak je rovněž postaven hlavně na práci s rytmem. Všichni účinkující jsou profesionálové známí svým vzděláním v oboru a spoluprací
s předními indickými hudebníky a tanečníky. O současné Indii, kam
se letos vypravil, bude vyprávět Andrej Šumbera a jeho fotografie. Cesta ho vedla zajímavými, turisty nenavštěvovanými místy,
a tak mohl nahlédnout do života Indů zblízka. Bližší informace
o protagonistech večera v informačních centrech (UFFO, Radnice)
a na www.uffo.cz.
čtvrtek 3. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10.
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VEČER DUCHŮ
Akce pro děti letos na téma: Netopýrníci, Vampýrníci a Upírníci
Poslední říjnový den bude patřit Večeru duchů. Pokud nemusíte,
nevcházejte po setmění do starobylých částí města. Vyhýbejte se
úzkým uličkám, starým dvorům a tajemným zákoutím. Tady všude
Vás může čekat nepříjemné setkání se zlým a zákeřným tvorem.
Naše město se totiž stane rejdištěm Upírníků, Vampírníků a Netopýrníků. Pokud se však rozhodnete této rady neuposlechnout,
vydejte se raději vyznačenou cestou, která začíná u společenského
centra UFFO a provede Vás místy, kde se zvláštní bytosti na jeden
večer usídlily. Získáte pergamen s plánkem trasy a kouzelné skarlandské značení, které Vás ochrání. Podaří-li se Vám dojít až do
cíle, můžete se těšit na symbolickou odměnu.
pondělí 31. 10. ** start u společenského centra UFFO průběžně od
18:00 do 19:00 hodin ** vstupné 20 Kč

Z NABÍDKY POŘADŮ
NA PRVNÍ POLOVINU LISTOPADU
6. 11.

PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Sedmikráska pro děti od 4 let
Předprodej vstupenek v ceně 45 Kč (děti) a 65 Kč
(ostatní) od 3. 10.

7. 11.

KOSTARIKA
Miloš Šálek - cestopisný pořad
Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 10. 10.

9. 11.

MICHAL PAVLÍČEK
Koncert
Předprodej vstupenek v ceně 250 Kč od 3. 10.

10. 11.

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Divadlo a hudba (P. Liška, J. Polášek, M. Zbrožek)
Předprodej vstupenek v ceně 325, 300, 275 Kč
od 10. 10.

12. 11.

PROCHÁZKA STALETÍMI
Společenský večer Královských věnných měst
Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč od 10. 10.

14. 11.

HÁDEJ, KDO PŘIJDE …
Činoherní divadlo A (Divadlo Na Fidlovačce, Praha)
Předprodej vstupenek v ceně 360, 335, 310 Kč
od 10. 10.

15. 11.

JAN KRAUS, MATĚJ RUPPERT
Zábavný pořad Hvězdy jak je neznáte
Předprodej vstupenek v ceně 280, 260 Kč od 10. 10.

Kompletní nabídku akcí a pořadů najdete na www.uffo.cz

Ř Í JEN 2011
KINO VESMÍR

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. sobota
2. neděle

1. sobota
2. neděle

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Americká komedie. Jim Carrey coby obchodník, který zdědí
šest tučňáků a vybuduje jim doma něco jako arktickou říši. Na
jeho podnikání to má zhoubný vliv, na jeho povahu ale přesně
opačný. Režie: Mark 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
INTIMNÍ PAST
Americký thriller. Doktorka Juliet Dermer se po rozchodu
s manželem přestěhuje do Brooklynu. Záhadné události ji vedou
k podezření, že v bytě není sama, a brzy se její obavy stanou
skutečností. Režie: Antti Jokinen. Hrají: H. Swank, J. D. Morgan,
L. Pace a další.
Pouze od 19:00 hodin! ** mládeži nepřístupno ** titulky **
91 minut ** vstupné 80 Kč

18. úterý
19. středa

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Americká komedie. Pro Nicka, Kurta a Dalea by jedinou věcí,
která by jejich každodenní dřinu udělala aspoň trochu snesitelnější, bylo rozemlít jejich netolerantní šéfy na prach. Režie:
Seth Gordon. Hrají: J. Bateman, Ch. Day, J. Sudeikis, J. Aniston,
C. Farrell aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 70 Kč

20. čtvrtek TURÍNSKÝ KŮŇ
Art film - pro náročnější diváky
Maďarsko-francouzsko-německo-švýcarsko-americké
existenciální drama. Roku 1889 objal Friedrich Nietzsche
v Turíně týraného koně, ztratil vědomí a také rozum. Co se stalo
se zvířetem? Náročný film je dokonalou syntézou jedinečného
stylu maďarského solitéra Bély Tarra. Hrají: E. Bók, J. Derzsi,
M. Kormos, Ricsi a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 146 minut ** vstupné 60 Kč
21. pátek KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
22. sobota Americký sci-fi western. Opravdu nevídaný žánrový crossover
23. neděle nabízí film Jona Favreaua. Smíchá v něm dohromady klasické
westernové prostředí s útokem mimozemšťanů. Hrají: D. Craig,
H. Ford, O. Wilde, S. Rockwell a další.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 118 minut ** vstupné 75 Kč

4. úterý
5. středa

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER
Americké akční sci-fi. Steve se během druhé světové války
dobrovolně zúčastní experimentálního tajného programu a díky
tomu se stane supervojákem. Ve filmu režiséra Joe Johnstona bude mimo jiné čelit darebákovi jménem Red Skull. Hrají:
Ch. Evans, T. L. Jones, H. Weaving, H. Atwell, S. Tucci a další.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 124 minut ** vstupné 75 Kč

25. úterý
26. středa

6. čtvrtek

MR. NICE
Art film - pro náročnější diváky
Britské drama. Skutečný příběh Howarda Markse, který se stal
hlavním dovozcem marihuany v 60. letech ve Velké Británii.
Režie: Bernard Rose. Hrají: R. Ifans, Ch. Sevigny, D. Thewlis,
C. Glover, E. Pataky a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 75 Kč

7. pátek
8. sobota
9. neděle

ZROZENÍ PLANETY OPIC
Americké akční sci-fi. Lidé, dosavadní páni tvorstva, hledají
léky na Alzheimerovu chorobu a zkouší je na pokusných opicích. Nalezený lék má však nežádoucí vedlejší účinky - u primátů
silně zvyšuje inteligenci. Režie: Rupert Wyatt. Hrají: J. Franco,
F. Pinto, A. Serkis aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 75 Kč

Art film - pro náročnější diváky
27. čtvrtek POST MORTEM
Chilsko-německo-mexické milostné drama. Píše se rok
1973. Podivínský Mário pracuje jako asistent v jedné z márnic
v chilském hlavním městě a je bezhlavě zamilovaný do stárnoucí
tanečnice Nancy … Režie: Pablo Larrain. Hrají: A. Zegerz,
M. Alonso, A. Castro a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 70 Kč

11. úterý
12. středa

OBHÁJCE
Americké kriminální drama. Po tom, co většinu své kariéry
strávil charismatický trestní obhájce Mike obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ:
obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills, který je obviněn
z pokusu vraždy. Režie: Brad Furman. Hrají: M. McConaughey,
M. Tomei, R. Phillippe a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 80 Kč

13. čtvrtek LŮNO
Art film - pro náročnější diváky
Německo-maďarsko-francouzské milostné drama. Rebeka
se vrací do domu svého dědečka, kde potká svou dětskou lásku
Thomase. Jejich láska navazuje, kde byla přerušena, ale Thomas
zemře při automobilové nehodě. Nešťastná Rebeka najde
útěchu v myšlence klonování. Režie: Benedek Fliegauf. Hrají:
E. Green, M. Smith, L. Manville, H. Murray.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 111 minut ** vstupné 70 Kč
14. pátek BARBAR CONAN
15. sobota Americký dobrodružný film. Nový přepis knihy R. E. Howarda
16. neděle uvádí znovu na scénu příběh Conana, který se po zavraždění
svých rodičů a útěku z otroctví, kam byl vržen, vrací a chce se
pomstít. Režie: Marcus Nispel. Hrají: J. Momoa, R. Perlman,
R. McGowan a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 75 Kč
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BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
Americká romantická komedie. Čtyřicetiletý Cal prožívá svůj
sen - má dobrou práci, hezký dům, skvělé děti a za manželku
lásku ze střední školy. Potom ale zjistí, že ho jeho žena Emily podvádí a chce se s ním rozvést. Režie: Glenn Ficarra, John Requa.
Hrají: S. Carell, R. Gosling, J. Moore, E. Stone, K. Bacon a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 70 Kč

28. pátek VIDITELNÝ SVĚT
29. sobota Slovensko-český thriller. Oliver sleduje mladou rodinu, která
30. neděle bydlí v protějším paneláku. Ze začátku obdivuje jejich štěstí
a rodinnou pohodu. Postupně však zjišťuje, že to všechno je velmi
vratké a snadno ovlivnitelné. Režie: Peter Krištúfek. Hrají: I. Trojan,
J. Hlaváčová, K. Turjanová, D. Bruckmeyer, M. Mňahončák a další.
Do 12 let nevhodné ** 104 minut ** vstupné 70 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)		
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 		
		

Inforecepce UFFO
Turistické informační centrum
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

