ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LISTOPADU 2011
úterý 1. 11.

HOSPODSKÁ
Činoherní divadlo B (Divadelní spolek Frída, Brno)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

sobota 12. 11. PROCHÁZKA STALETÍMI
Společenský večer královských věnných měst
Pořadatel: město Trutnov a SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

čtvrtek 3. 11.

ČEŠI V NĚMECKÉM POHRANIČÍ PŘED ROKEM 1945
Konference
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Státní
okresní archiv Trutnov
okresní archiv (Komenského ul.) ** 9:00 hodin

pondělí 14. 11. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin

čtvrtek 3. 11.

INDICKÝ VEČER
Indie tradiční i současná - v hudbě, tanci, fotografii
a vyprávění
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

4. - 9. 11.

neděle 6. 11.

FESTIVAL DEVĚT BRAN
Pořadatel: Pavel Chalupa, umělecká agentura Monte
Christo, Občanské sdružení Menora Trutnov, Farní sbor
ČCE v Trutnově
PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Sedmikráska pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin

pondělí 7. 11. O KOUZELNÉ JEHLE
Představení pro MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin
pondělí 7. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Jiří Louda: Lidová architektura Krkonoš
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 7. 11. KOSTARIKA
Miloš Šálek - cestopisný pořad
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
úterý 8. 11.
Přednášet budou Mgr. Miroslav a Darina Záhorští
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
středa 9. 11. KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Pořad pro 8. - 9. tř. ZŠ a SŠ při příležitosti 73. výročí
Křišťálové noci
Pořadatel: SCT a Farní sbor Českobratrské církve evangelické
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 10:00 hodin
středa 9. 11. MICHAL PAVLÍČEK
Koncert s doprovodnou skupinou
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
čtvrtek 10. 11. TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
čtvrtek 10. 11. MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Divadlo a hudba (P. Liška, J. Polášek, M. Zbrožek)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
pátek 11. 11. MARTIN, MARTÍNCI A MARTINKY
Akce pro děti s lampiónovým průvodem
Pořadatel: SCT
sraz před společenským centrem UFFO v 16:45 hodin **
odchod lampiónového průvodu v 17:00 hodin
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pondělí 14. 11. HÁDEJ, KDO PŘIJDE ...
Činoherní divadlo A (Divadlo Na Fidlovačce, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
úterý 15. 11.

REIKI
Přednáška Anny Matějkové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 15. 11.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Účinkují: JAN KRAUS, MATĚJ RUPPERT
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 16. 11. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
čtvrtek 17. 11. 17th NOVEMBER PARTY
Skupiny JuJu Justina Adamse a Juldeha Camary,
Al-Yaman a Ostaš
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
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
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.

sobota 19. 11. WEBROVKAFEST 2011
10. ročník charitativního festivalu na podporu dětí
z dětských domovů je věnován Legendám. Vystoupí:
divadelní spolek KaRaJaPeJi a Ba, kapely a interpreti
- Poslední Lež, Pepa Lábus a spol., Vlasta Třešňák band,
Vladimír Mišík a Etc., Roman Dragoun, Vladimír Merta,
Hromosvod, Totem´s a Bahňous a spol.
Více na www.webrovkafest.com
Pořadatel: Trutnovská alternativní scéna
Chata Webrovka (Voletiny 130) ** 14:00 hodin **
minimální příspěvek na děti z dětských domovů 150 Kč
sobota 19. 11. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2011
Pořadatel: SCT a ZUŠ Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
neděle 20. 11. CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY
Sedmikráska pro děti od 8 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin
pondělí 21. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ctibor Košťál: Na skok v Americe
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 21. 11. NA SKOK V AMERICE 2
Ctibor Košťál - cestopisný pořad
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
středa 23. 11. ČESKÉ TRIO
Koncert v rámci cyklu Komorní večery
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
čtvrtek 24. 11. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 24. 11. NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
Divadelní delikatesy (Klicperovo divadlo Hradec Králové)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
pátek 25. 11. TĚLO V HARMONII POHYBŮ A ZVUKŮ
Tanečně-pohybový seminář
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
Taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 18:30 hodin
sobota 26. 11. PRASE V KUFRU
Představení Ďyvadla Neklid Voletiny
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
neděle 27. 11. VÁNOČNÍ STROM 2011
Pořadatel: město Trutnov a SCT
Krakonošovo náměstí ** stánky 15:00 - 17:30 hodin,
program 15:30 - 17:00 hodin
středa 30. 11. POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Divadelní představení mimo předplatné (S. Stašová,
P. Nárožný)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

VÝSTAVY
do 13. 11.

ČESKÁ MENŠINA V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
JAROSLAV RÓNA: MALBA, KRESBA, SOCHA
do 20. 11.
V MĚSTSKÉ GALERII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
TALÍŘE A TALÍŘKY ZE SBÍRKY MUZEA
do 27. 11.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
1. 11. - 31. 12. DAVID TUČEK: ISLAND - NEJENOM LED A VODOPÁDY ...
Fotografie z cesty po Islandu ukážou, že Island není jen
ledová hrouda s vodopády, ale že na Islandu najdete mnoho
malebných zákoutí, která stojí za zhlédnutí.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
VLADIMÍR GROH: KARAKORAM - HORY V PÁKISTÁNU
1. 11. 2011
Výstava fotografií
- 2. 1. 2012
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu
4. 11. - 9. 12. PLAKÁTY PROTI RASISMU, XENOFOBII,
INTOLERANCI A ŠIKANĚ
Vernisáž 3. 11. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
JSME JINÍ
9. - 29. 11.
Projekt dětí a umělců. Vernisáž 8. 11. v 18:00 hodin.
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
KLASICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
25. 11. 2011
Vernisáž 24. 11. v 17:00 hodin
- 8. 1. 2012
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

KURZY
neděle 6. 11. TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ PÁRY
neděle 13. 11. A TANEČNÍ DVOJICE
Národní dům ** 6. lekce v neděli 6. 11. **
věneček v neděli 13. 11. Jen pro přihlášené!
Pořadatel: SCT
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RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

středa 2. 11.

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Kurz určený dětem (i rodičům či prarodičům). Téma:
Tvoříme z přírodních materiálů (skřítky, dekorace do
bytu, zvířátka ze sena)
15:30 hodin ** kurzovné 70 Kč

středa 2. 11.

VÁNOČNÍ KERAMIKA
Keramické ozdoby, adventní svícny, andělé apod.
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

sobota 5. 11.
neděle 6. 11.

TKANÍ NA KARETKÁCH
Naučíte se tkát na karetkách, číst vzornice, zvládnete
jednoduché i složité vzorování. Možnost dokoupit si
karetkovací sadu (350 Kč). Seznámíte se s technikou
zapjastek, hřebenových stavů, rámového stavu atd.
Kurz je akreditování MŠMT.
9:00 hodin ** kurzovné za jeden den (8 hodin) včetně
poledního občerstvení 800 Kč

sobota 12. 11. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Kurz základů točení na hrnčířském kruhu: příprava hlíny,
centrování hlíny, technika točení a zkoušení.
10:00 hodin ** kurzovné 400 Kč včetně výpalu všech
výrobků (4 - 5 hodin)
sobota 19. 11. KURZ MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU neděle 20. 11. PASTELKY
Pokračovací kurz je možné navštívit i bez absolvování základního kurzu kresby tužkou, a to v prodloužené verzi.
Pro absolventy základního kurzu je cena 1450 Kč a délka
kurzu jeden a půl dne. Sobota 12:30 - 17:00 hodin,
neděle 9:30 - 16:00 hodin. Pro začátečníky začátek
v 10:00 hodin, cena 1950 Kč. S sebou: barevný obrázek,
který chcete zkusit.
pátek 25. 11.

ADVENTNÍ VĚNCE
K dispozici veškerý floristický i dekorační materiál
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč, děti v doprovodu
dospělého zdarma

sobota 26. 11. VÝROBA MÝDEL
Mýdla různých barev, tvarů a vůní
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč
sobota 26. 11. VÝROBA SVÍČEK
Výroba barevných svíček - točených, tvarovaných, ve
formách a vánočních. Základní informace o voscích
a barvách.
14:00 hodin ** kurzovné 250 Kč
neděle 27. 11. KORÁLKOVÉ ŠPERKY
Korálkové šperky, ketlování, šité šperky
9:30 hodin ** kurzovné 220 Kč
neděle 27. 11. FIMO ŠPERKY
Kreativní práce s polymerovými hmotami, barevné i decentní šperky (náušnice, korálky, přívěsky apod.)
13:30 hodin ** kurzovné 220 Kč
sobota 3. 12.
neděle 4. 12.

KURZ PLETENÍ Z PROUTÍ
Naučíte se několik technik, poznáte, že s proutím se dají
dělat kromě košů úžasné věci do bytu i zahrad. Lektor je
účastník a spoluorganizátor světového festivalu proutí
v Polsku. Jen pro 4 osoby.
Kurzovné: 1600 Kč za oba dny včetně poledního občerstvení

PŘIPRAVUJE SE
pátek 23. 12.

5ANGELS
Jedna z nejpopulárnějších dětských hudebních kapel
současnosti. Na koncertu zazpívá také devítiletá Diana
Kalashová.
Pořadatel: DETO production, s.r.o.
Národní dům ** 16:00 hodin ** předprodej vstupenek
v TIC na Krakonošově nám., hromadné objednávky na
adrese info@agenturadeto.cz

FESTIVAL DEVĚT BRAN

ANIMAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Pořadatel: Pavel Chalupa, umělecká agentura Monte Christo, Občanské sdružení Menora Trutnov, Farní sbor ČCE v Trutnově za laskavé
finanční podpory Královéhradeckého kraje, města Trutnova, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Hradec Králové, Maincor, s.r.o., Terra
vinifera, s.r.o., ČSSD Trutnov
Na všechny akce (kromě pořadu pro ZŠ a SŠ) je vstupné dobrovolné.
U akcí označených (*) je třeba vyzvednout si vstupenku zdarma v TIC
a prodejně Slaměnka týden před akcí.

Další výtvarnou dílnu v prostorách městské galerie připravujeme
k expozici soch, obrazů a grafik Jaroslava Róny. Animační program
bude „ušit na míru“ autorově koncepci výstavy. Závazné objednávky
skupin a bližší informace: tel. 499 815 916, e-mail: netolicka@trutnov.cz. Pedagogům nabízíme možnost předběžné prohlídky výstavy.

pátek 4. 11. od 18:00 hodin
VÝSTAVA: ARNOŠT LUSTIG
Regionální senátorská kancelář, Horská 97
sobota 5. 11. od 15:00 hodin
FILMOVÉ ODPOLEDNE:
SOUČASNÝ IZRAELSKÝ FILM (titul bude upřesněn)
Evangelická fara, Úpická ulice 163
sobota 5. 11. od 18:00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT: VÁCLAV HUDEČEK
Koncertní síň B. Martinů - Evangelický kostel (*)
neděle 6. 11. od 10:00 hodin
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
Koncertní síň B. Martinů - Evangelický kostel
neděle 6. 11. od 11:30 hodin
PIETNÍ SETKÁNÍ NA MÍSTĚ BÝVALÉ SYNAGOGY
neděle 6. 11. od 16:00 hodin
KONCERT KLASICKÉ HUDBY: ART TRIO BOHEMIA
Koncertní síň B. Martinů - Evangelický kostel (*)
pondělí 7. 11. od 19:30 hodin
ALLSTAR REFJÚDŽÍ BAND
Koncertní síň B. Martinů - Evangelický kostel (*)
úterý 8. 11. od 18:00 hodin
PŘIPOMÍNKA KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI S REŽISÉREM STANISLAVEM MOTLEM
Koncertní síň B. Martinů - Evangelický kostel
středa 9. 11. od 10:00 hodin
PŘIPOMÍNKA KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI S REŽISÉREM STANISLAVEM MOTLEM
Pro základní a střední školy, rezervace míst nutná - tel. 499 300 995.
UFFO - Společenské centrum Trutnov

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

JAROSLAV RÓNA: MALBA, KRESBA, SOCHA
V MĚSTSKÉ GALERII
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 a 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. Výstava potrvá do 20. 11. 2011.
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PLAKÁTY PROTI RASISMU, XENOFOBII,
INTOLERANCI A ŠIKANĚ
Fotografie z hlubin oceánů vystřídají ve výstavním prostoru městského úřadu plakáty s tematikou boje proti rasismu, xenofobii, intoleranci a šikaně ve společnosti. Vystavované práce vytvořili studenti propagační grafiky Vyšší odborné školy grafické v Praze v rámci
projektu „Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se
specifickými potřebami na ZŠ a SŠ“ UNIE COMENIUS.
Zahájení proběhne ve čtvrtek 3. 11. v 17 hodin ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov. Výstavní kolekci můžete zhlédnout do
9. 12. 2011.

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 představuje unikátní
dokumenty a předměty připomínající bohatý spolkový, kulturní a politický život české menšiny na Trutnovsku, Vrchlabsku, Královédvorsku, Broumovsku, Jilemnicku a Novopacku. Pozornost je věnována
i českému menšinovému školství v oblasti. Výstava potrvá do 13. 11.

TALÍŘE A TALÍŘKY ZE SBÍREK MUZEA
Výstava představuje talíře a talířky z ojedinělé sbírky Muzea Podkrkonoší, jež dokumentují vysoké estetické cítění našich předků.
Představeny jsou talíře ze 17. až 20. století, a to porcelánové, keramické, cínové či dřevěné. Zastoupeny jsou výrobky porcelánek
např. ve Slavkově či Týnci nad Sázavou. K nejvzácnějším exponátům
patří cínové cechovní talíře z 18. 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. Výstava potrvá do 27. 11.

KLASICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
Výstava představí fotografie zhotovené klasickými fotografickými
technikami předdigitálními, jakými jsou chlorostříbrná technika, kyanotypie, van dyke, kontaktní fotografie. Téma fotografií - fotografie z přírody (region Krkonoš a Hrubá Skála) a portréty. Mezi vystavujícími fotografy budou i zástupci Polska a Slovenska. Na výstavě
budou dále k vidění současné i historické fotoaparáty. Výstava je
pořádána ve spolupráci s fotoklubem „Nadraka“. Vernisáž se koná
ve čtvrtek 24. 11. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 8. 1. 2012.

ČEŠI V NĚMECKÉM POHRANIČÍ PŘED ROKEM 1945
Muzeum Podkrkonoší pořádá se Státním okresním archivem Trutnov konferenci na téma problematiky života Čechů v německém
pohraničí před rokem 1945. Konference se koná v prostorách okresního archivu v Komenského ulici ve čtvrtek 3. 11. od 9 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2011

IRISDIAGNOSTIKA

Jedná se o taneční projekt, který iniciovali pedagogové tanečního oboru ZUŠ Trutnov proto, aby nadaní tanečníci ze základních
uměleckých škol celého Královéhradeckého kraje a také jednotlivci z řad veřejnosti dostali příležitost rozvinout svoje schopnosti
pod vedením profesionálů z oblasti mezinárodní taneční scény.
Hlavním posláním festivalu je propojit profesionální a neprofesionální scénu tance a podpořit potenciál všech zájemců, kteří se
chtějí v oblasti scénického tance dále rozvíjet.
V letošním roce probíhá nultý ročník tohoto tanečního projektu.
Letošní ročník je rozdělen do tří fází tak, aby mohl vzniknout hodnotný výsledek a mezi všemi účastníky došlo k hlubšímu propojení
a porozumění.
První (přípravná) fáze probíhala od 22. do 26. 8. jako letní taneční
škola, kdy všech 40 tanečníků absolvovalo v průběhu pěti srpnových dnů několikahodinové taneční tréninky různých tanečních
technik pod vedením těchto lektorů: Joe Alegado (repertoar, contemporary), Lucie Drábková (fusion), Linda F. Saez (afro), Kateřina
Talavašková a Jana Michaličková (creative workshopy).
Druhou fází bylo setkání ve dnech 22. a 23. 10., jehož cílem bylo
především oživit a „dopilovat“ připravované představení.
Třetí (závěrečné) fázi bude patřit sobota 19. 11. Tento den nabídne
prezentaci připraveného představení - komponovanou choreografii na téma „NAPŘÍČ KONTINENTY“, a to v podání všech účastníků
letošního festivalu. Ve druhé části večera pak mohou diváci zhlédnout Jalegado Dance Company zastoupenou třemi choreografiemi z jejich repertoáru.
Samotný festival není určen pouze úzkému okruhu nadšenců, kteří
se o tanec zajímají hlouběji, ale i široké veřejnosti, pro kterou je
právě 19. listopadu 2011 připravena možnost tzv. OPEN WORKSHOPŮ, v nichž si sami mohou vyzkoušet vybrané taneční techniky
pod vedením profesionálů.

V úterý 8. 11. od 17 hodin zveme do studovny zájemce o odbornou diskusi na témata o zdraví, o alternativní medicíně, o regeneraci buněk,
o čisté pitné vodě jako nejlevnějším a nejúčinnějším léku, o prevenci,
o tom, jak lze zpomalit stáří, o stravě jako o léku i jedu atd. Přednášet
budou Mgr. Miroslav a Darina Záhorští.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
V rámci Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji se v naší
knihovně uskuteční ukázková hodina z kurzu Práce s informacemi.
Akce je určena všem, kteří mají potřebu vyhledávat dokumenty v našem informačním aparátu. Začátek bude ve čtvrtek 10. 11. v 17 hodin
v prostorách studovny.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
V POBOČCE HORNÍ STARÉ MĚSTO
V pondělí 14. 11. od 9 do 11 hodin zveme do pobočky maminky na
mateřské dovolené, které chtějí své děti seznámit s pěknými knížkami.

REIKI
Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o reiki na přednášku Anny Matějkové (REIKI mistr), která se uskuteční v úterý 15. 11. od 17 hodin
v prostorách studovny. Beseda bude zaměřená na reiki, léčitelskou metodu vycházející z východních filozofií. Přednáška bude velmi zajímavá
jak pro návštěvníky, kteří o daném tématu vědí, případně s ním mají
nějaké zkušenosti, tak i pro úplné laiky či začátečníky.

DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
Ve středu 16. 11. bude oddělení pro děti na Krakonošově náměstí
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.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
ETIKETA ANEB PAVIÁN MEZI LIDMI
I v měsíci listopadu budeme pokračovat v dětské etiketě. Sejdeme se ve
čtvrtek 24. 11. v 16 hodin v oddělení pro děti. Veselou a hravou formou
budeme dětem vštěpovat základní zásady chování uplatňované doma,
na návštěvě, na ulici, v dopravních prostředcích, kulturních zařízeních
a podobně. Máme velkou radost, že na výuku etikety v minulém měsíci
přišel velký počet dětí. Věříme, že ve výuce pravidel slušného chování vytrvají. Tentokrát se zaměříme na události běžného života - proč se v lese
musíme chovat tiše, proč se nesmí v kině mluvit, je nutné se každý den
mýt, ... Součástí těchto setkávání je vždy výtvarná dílna a pohybové hry.

OHLÉDNUTÍ ZA „ŠMOULÍM NOCOVÁNÍM“
Dne 7. 10. v 19 hodin se oddělení pro děti proměnilo na šmoulí vesnici.
Čtyřicet dětí v nápaditých maskách sem přišlo prožít pohádkovou noc.
Zájem o tuto akci byl veliký, s lítostí jsme plno dětí museli odmítnout,
protože z kapacitních důvodů nebylo možné všechny uspokojit. Děti vytvářely Šmouly a jejich domečky, které nám vyzdobí prostory knihovny.
S veselým ohlasem se setkala módní přehlídka i šmoulí olympiáda.
Využíváme možnosti a touto cestou děkujeme pracovnicím Galerie města Trutnova za výtvarné předlohy Šmoulů i za to, že nám ve svých sklepních prostorách schovaly „poklad“, při jehož hledání děti absolvovaly
stezku odvahy, která byla v nejstarším domě města opravdu strašidelná.
Knihovnou se nesl dětský smích ještě dlouho po půlnoci. Ráno děti odcházely ospalé, ale šťastné a s sebou si odnesly radost z prožité noci.
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PROGRAM V SOBOTU 19. 11. 2011
9:00 - 10:30 a 10:45 - 12:15 hodin
OPEN WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST:
* Modern Jazz (lektorka: Markéta Orságová)
* Japanese Modern (lektorka: Mami Kawabata)
Oba workshopy probíhají souběžně ve dvou sálech ZUŠ Trutnov
(Školní ul., přízemí), proto je možné absolvovat obě dvě taneční
techniky v pořadí, které si každý zvolí. Cena jedné lekce je 100 Kč.
15:00 - 16:30 hodin
BUBENICKÝ WORKSHOP NA DJEMBE
Hra na africké bubny pod vedením profesionálního bubeníka
bude probíhat také v ZUŠ. Bubny pro účastníky budou k dispozici
- může tedy přijít jakýkoliv zájemce i bez vlastního djembe. Cena
lekce: 150 Kč.
Na workshopy je nutné přihlásit se předem, a to na e-mailu:
matyskovab@seznam.cz
19:00 hodin
FINÁLOVÝ VEČER PRO VEŘEJNOST
* „Napříč kontinenty“ - komponované představení Dance Festival
Trutnov 2011
* Jalegado Dance Company - tři choreografie
Večer se koná ve společenském centru UFFO, vstupné: 140 Kč, děti
do 15 let a studenti (po předložení studentského průkazu) 70 Kč,
předprodej vstupenek od 17. 10.
Základní umělecká škola Trutnov (hlavní pořadatel akce) a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas děkují partnerům a sponzorům festivalu, kterými jsou: město Trutnov, Královéhradecký kraj, firma Elektro Michalička, REGATA, a. s., a Nadace
ŽIVOT UMĚLCE.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DIVADLA
Listopadová divadelní nabídka ve společenském centru UFFO je skutečně bohatá. A nutno podotknout: není pravda, že není možné
sehnat vstupenky (jak tvrdí někteří neinformovaní lidé). Přestože je
většina představení uváděna v rámci předplatného, tak na každé
představení jsou také vstupenky ve volném prodeji.

HOSPODSKÁ
Předplatné Činoherní divadlo B/
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 příslušníků
společnosti.
Autor a režie: Dodo Gombár. Hrají: Martin Trnavský, Radim Novák,
Kamil Mikulčík. (Divadelní spolek Frída, Brno)
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.

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Předplatné Divadlo a hudba
Herecko-psychologický balanc tří odlišných klaunů. Milostný trojúhelník slibuje hodně zábavy, nevyhýbá se však ani jemnému odkrývání složitosti mezilidských vztahů - vždyť právě o nich představení zcela bytostně pojednává. Variací je nekonečně mnoho, avšak
Milostný trojúhelník se naladí na vaši momentální situaci a z té
vznikne. Je to improvizované představení hereckého tria - Pavel
Liška, Josef Polášek a Martin Zbrožek. Reaguje na naladění diváků
a na vše, co nás i zmíněné herce právě obklopuje. Představení tedy
není nikdy stejné a vždy jde v pravém smyslu slova o originál. Živá
hudba na jevišti, taneční kreace, pantomima, kontakt s diváky a divačkami ... V Milostném trojúhelníku můžete čekat všechno, třeba
i to, že nakonec půjde o Čtyřúhelník ...
čtvrtek 10. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na
abonentky, ostatní - vstupné 325, 300, 275 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 10.

HÁDEJ, KDO PŘIJDE ...
Předplatné Činoherní divadlo A/
Lyrická komedie Andráse Kerna (*1948). Hlavním inspiračním
zdrojem byl autentický příběh Tracyho a Hepburnové.
Režie: Ivan Rajmont. Hrají: Eliška Balzerová, Tomáš Töpfer, Zdeněk
Maryška, Monika Kobrová, Pavel Nečas, Marek Holý, Zdeněk Palusga, David Hák, Milada Kratochvílová. (Divadlo Na Fidlovačce)
pondělí 14. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo A - vstup
na abonentky, ostatní - VYPRODÁNO

PRASE V KUFRU
Mimo předplatné, představení Ďyvadla Neklid Voletiny. Syrová až
černá komedie, která odráží vztahy v uzavřené komunitě - malost,
frustrace a nenávist dokážou hravě převálcovat ještě odpornější
vlastnost, jakou je závist. Úspěšná inscenace autora a režiséra Petra Vanžury získala několik ocenění na divadelních přehlídkách.
Hrají: Miloslav Bernhard, Helena Hardikerová, Daniel Krutiš, Denisa Krutišová, Jitka Mazánková, Marek Pakulski, Eva Pavelková,
Zina Rýgrová, Irena Schöppová, Zuzana Vostřezová.
sobota 26. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 100 Kč (přízemí), 80 Kč (balkón) ** předprodej vstupenek od 24. 10.
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NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
v televizní country-show Beverlyho Rodrigueze
Předplatné Divadelní delikatesy
Kabaret přerůstající v nefalšovaný horor.
„Kolik nás zbylo? Spočítáš nás na prstech poslední ruky.“
Pocta všem zombie-filmům kategorie A, B i C. A taky počátek kabaretní řady AMORES KLICPERROS, která volně navazuje na Drábkovo Studio Hořící žirafy v Olomouci. Dějová linka je prostá jako
aligátoří skus - vypečený kovboj Beverly Rodriguez zve do své show
samé poťouchlé hosty. A ve studiu začne náhle přibývat „neživých
živých“. Jejich řádění nejsou ušetřeni ani diváci.
Komický pohled na podivné osudy podivných postaviček potěší
a rozesměje, ale pozor, krvelačná vybíjená začíná a zombie klub
plíživě útočí! Bude to představení pro ocelové nervy i bránice!
„Podívej, jeden divák se nesměje. Takže je mrtvý.“
Autor a režie: David Drábek. Hrají herci Klicperova divadla Hradec Králové: Vojtěch Dvořák, Lubor Novotný, Jan Sklenář, František
Staněk, Lenka Loubalová, Miroslav Zavičár, Tomáš Lněnička, Zora
Valchařová-Poulová, Jan Bílek, Isabela Smečková Bencová, Pavlína
Štorková, Maxime Mededa, Jakub Tvrdík, David Smečka, Petr Vrběcký a další.
čtvrtek 24. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup
na abonentky, ostatní - vstupné 300, 275, 250 Kč ** předprodej
vstupenek od 24. 10.

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Mimo předplatné, představení agentury Harlekýn, s.r.o., v režii
Zdeňka Kaloče - herecký koncert Simony Stašové (dokonce v trojroli) a Petra Nárožného. Komedie Neila Simona je skvělá již svým
námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší majitel
rybí restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném manželství
odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve
tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických
a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
středa 30. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 340, 320, 300 Kč ** předprodej vstupenek
od 24. 10.

MICHAL PAVLÍČEK
Obdivovaný kytarový mág Michal Pavlíček s doprovodnou skupinou vystoupí ve společenském centru UFFO v rámci svého
Unplugged Tour 2011 s podtitulem Srdeční záležitosti. Koncert
kromě osvědčených hitů představí právě písně z posledního
CD Michala Pavlíčka nazvaného Srdeční záležitosti. Trojalbum
obsahuje 33 nových skladeb od tvrdých rockových písní až po
jemnější akustické polohy.
Partnerem koncertu je LOM Babí, a.s.
středa 9. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 250 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Účinkují: JAN KRAUS, MATĚJ RUPPERT
Zábavný pořad, kterým provází Václav Kosík. Ten přivítá populárního herce a moderátora Jana Krause a Matěje Rupperta,
zpěváka skupiny Monkey Business. Talk show je plná veselých
historek, těšit se můžete i na několik písní v podání Matěje
Rupperta. Prostor dostanou také diváci, kteří mohou protagonistům pořadu položit dotazy.
úterý 15. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 280, 260 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 10.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
INDICKÝ VEČER

„JSME JINÍ“

Indie tradiční i současná - v hudbě, tanci, fotografii a vyprávění

PROJEKT DĚTÍ A UMĚLCŮ

Elena Kubičková - esrádž, Tomáš Reindl - tabla, Edward Powel (Kanada) - rágmakámtár, Anežka Hessová - tanec, Andrej Šumbera
- snímky a vyprávění. Na programu bude pestrá nabídka vysoké
indické hudební a taneční kultury. Indický hudební svět oplývá
svéráznými melodiemi a strhujícími rytmy, tanec kathak je rovněž
postaven hlavně na práci s rytmem. 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 na www.uffo.cz.
čtvrtek 3. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10.

Propojit dva světy. Svět mentálně postižených dětí a svět umělců. To je hlavní cíl projektu Základní školy Sluneční v Hostinném a Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas
s názvem Jsme jiní aneb Děti tvoří pod vedením profesionálních
umělců. Během jednoho roku děti v několika uměleckých dílnách
pracovaly a seznamovaly se s výtvarníky. V první dílně děti vytvářely komiksové příběhy s kreslířem Jiřím Grusem, ve druhé etapě
pracovaly s keramičkou Lenkou Stodůlkovou. Další projektový den
vedla loutkářka Tereza Komárková. Společné dílny dětí a umělců
pokračovaly třídenním workshopem v ateliéru se sochařkou Paulinou Skavovou. V květnu se děti setkaly se sochařem Kurtem Gebauerem a nakonec tvořily s výtvarníkem Federíco Díazem. Práce
dětí spolu s díly profesionálních umělců budou prezentovány na
výstavě a aukci, která se uskuteční 8. 11. od 18:00 hodin ve společenském centru UFFO. Vernisáž bude moderovat známý herec
Jaroslav Dušek.
9. - 29. 11. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

KOSTARIKA
Ke svému nejnovějšímu programu uvádí Miloš Šálek: „Při letošní
lednové výpravě jsem se tentokrát vydal do středoamerické republiky Kostarika (španělsky Costa Rica, český doslovný překlad Bohaté pobřeží) - pro změnu od předešlých dvou cest v Asii. S partou
jsme za dvoutýdenní putování projeli velkou část tohoto tropického ráje, známého především velkým množstvím národních parků
na svém území. Viděli jsme pravé kávové plantáže, vulkány Poás,
Arenal a Irazu. V národním parku Cahuita jsme si museli dávat pozor na drzé opice, které braly odložené tašky, ale také na cestu,
jestli se tam náhodou nevyhřívají jedovatí hadi, když náhle z houští proti nám vyrazili mývalové. V okolí Monte Verde jsem konečně
poprvé, a to pár hodin, fotografoval létající drahokamy - kolibříky.
Kromě národních parků jsem samozřejmě také fotografoval život
v této zemi, abych co nejvíce přiblížil, jak to v Kostarice vypadá ...“
pondělí 7. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 10. 10.

NA SKOK V AMERICE 2
Alespoň některé náměty právě připravovaného setkání prozrazuje
jeho autor Ctibor Košťál: „Dozvíte se, jaký význam má ono „Na
skok“. Věřte, že to má pramálo společného s veličinou časovou. Vše
Vám odhalí 2. část besedy „Na skok v Americe 2“. Přes své označení
jde o samostatnou besedu nutně nevyžadující zhlédnutí části první. Začneme stručným připomenutím již na jaře promítaného: cestu jsme tehdy ukončili v Arizoně na hraně monumentálního Grand
Canyonu. Z Arizony se nakrátko vrátíme do Utahu, projedeme Nevadu, Kalifornii, Oregon a svoji cestu ukončíme opět ve výchozím
státě Washington. Na trase nás čeká celá řada národních parků:
neskutečně fotogenický Bryce Canyon, šokující Zion, Jukou krátkolistou posypaný Joshua Tree, málem osudné Death Valey, obří les
v Sequoia N. P., horolezci vyhledávaný Yosemite N. P., Redwood,
temně modrý Crater Lake a na severu větrný N. P. Olympic. Mimo
to si také dost zařádíme v démonickém Las Vegas (fotograficky)
a kosmopolitním San Franciscu. Těším se na Vás.“
pondělí 21. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 17. 10.

HANA ZAGOROVÁ A BOOM BAND
Host: PETR REZEK
Nestárnoucí hity jedné z našich nejpopulárnějších zpěvaček si
mohou příznivci Hany Zagorové připomenout nejen na nedávno
vydaném kompilačním 3CD Zítra se zvedne vítr, ale také při vystoupení ve společenském centru UFFO. Hostem koncertu je Petr
Rezek.
Partnerem koncertu je NEW DILAC CZ - pozemky Červený kopec.
čtvrtek 1. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** vstupné 440 Kč ** předprodej vstupenek od 26. 9.
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17th NOVEMBER PARTY
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
Na jednom jen ze tří koncertů v ČR zahraje britsko-gambijská
kapela JUJU, která je miláčkem Roberta Planta. Zakladatelé této
formace také spolu s Plantem mnoho let hráli a on o jejich současném projektu říká, že: ,,takhle nějak by zněli znovuobnovení Led
Zeppelin dnes ...“.
Domácí scénu bude reprezentovat jazz-barocková kapela Ostaš,
které byly již vymyšlené škatulky málo, a tak pro posluchače objevila další, dosud nepoznanou. Po letošních koncertech na jazzovém festivalu Afyon v Turecku, Polsku a na několika tuzemských
akcích Ostaš představí svou aktuální tvorbu, která je stále plná
zvratů, překvapení a silných motivů.
Jako další na pódium vstoupí pětičlenná skupina Al-Yaman s kouzlem tisíce a jedné noci, kterou vedou krásná pohádková Šeherezáda z Jemenu a český programátor s trutnovskými kořeny - neboli
zpěvačka Ashwaq Abdulla Kulaib 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.
Hvězda večera, 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 s největší pravděpodobností nikdo nedostane,“ napsal hudební publicista Jiří Moravčík. JuJu tvoří vynikající
kytarista a producent Justin Adams (spolupracující např. s Petrem
Gabrielem, Natachou Atlas, Sinead O’Connor, Brianem Enem atd.),
hráč na jednostrunné (!) housle ritti Juldeh Camara z Gambie (Blind
Boys of Alabama, O. Sangare, Peter Gabriel), 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. Na hudbu, jakou hrají, neexistují vzorce ani
poučky, zato poslední dobou hojně sdílený názor, že s nimi posloucháme budoucnost rocku skloubenou do ryzí směsi Led Zeppelin,
clashovského punku, dřevního amerického blues, pouštních rytmů a hudebních praktik západoafrických griotů.
čtvrtek 17. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00
hodin ** koncert na stání ** vstupné v předprodeji 290 Kč, studenti 190 Kč, na místě 350 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
SEDMIKRÁSKA

Divadelní scéna pro děti
PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Představení pro děti od 4 let. Stará popelnice je starou popelnicí, ale také může být vším, co si dva nezbedové v naší pohádce budou přát. A čím vším popelnice z našeho příběhu bude, to
se dozvíte, pokud tuto legrační pohádku „Divadla pro malý“
navštívíte.
neděle 6. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti) a 65 Kč (ostatní) ** předprodej vstupenek od 3. 10.
CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY
Představení pro děti od 8 let. Stojíte každé ráno před zrcadlem
a nevíte, co si obléknout? Zapomeňte na tlusté podrážky!
Hlavně ne šedou! Kalhoty radši delší než kratší! Střih Vašich
letních šatů musí v nadcházející sezoně projít totální dekonstrukcí. Móda totiž hýbe světem. A kdo má ponožky v sandálech, nerozumí životu. Chtěli byste žít v císařství podle poslední
módy? Jak si s císařem a jeho stylistou poradí krejčí a za co
bude kuchař viset … Kalhoty, sukně i košilky Vám před očima
obživnou ve veselém trendy představení Studia Damúza.
neděle 20. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
16:00 hodin ** vstupné 45 Kč (děti) a 65 Kč (ostatní) ** předprodej vstupenek od 31. 10.

MARTIN, MARTÍNCI A MARTINKY
Oslava svatého Martina se ponese v duchu dobré nálady. Symbolem letošních oslav jsou veselé bytosti Martínkové a Martinky stvořeníčka přinášející dobrou náladu, zábavu, pohodu a úsměv na
tváři i na duši. Celým podvečerem nás budou doprovázet ve svých
veselých čepičkách. Spolu s Martinem na bílém koni se pokusíme
společně s Martínky a Martinkami přivolat krásnou zimu a zimní
radovánky. Děti se mohou těšit na krátký lampiónový průvod, poselství od Martina, sladkou odměnu a mini diskotéku na Krakonošově náměstí. Nezapomeňte si vzít s sebou pěkný lampión, teplou
bundu s čepicí a dobrou náladu - tento podvečer se budeme smát,
tancovat a bavit se.
pátek 11. 11. ** sraz před společenským centrem UFFO v 16:45
hodin ** odchod lampiónového průvodu v 17:00 hodin ** bez
vstupného

VÁNOČNÍ STROM 2011
Krásná tradiční akce, při které se sejdou lidé první adventní neděli
na Krakonošově náměstí, aby se zde nejen stali svědky slavnostního rozsvícení velkého vánočního stromu, ale také se třeba na
začátku adventního období alespoň trochu zastavili, chvíli nespěchali, setkali se a popovídali s přáteli. V rámci letošní akce bude
probíhat prodej ve stáncích od 15:00 do 17:30 hodin. V nabídce
stánků určitě najdete občerstvení (něco na hlad, něco na chuť,
něco na žízeň, něco pro zahřátí), adventní či vánoční drobné zboží - např. adventní věnce a aranže, jmelí, svíčky, slaměné ozdoby,
přírodní mýdla, výrobky z pedigu, košíky, dekorace ...
Program akce nabídne:
* od 15:30 hodin představení Divadla KVELB „ADVENT NA KOLEČKÁCH“, v němž se zjeví andělé na létajícím nebeském stroji, obří
koloběžce, uvidíte vánočního skřítka a andělíčky (velké dřevěné
loutky) ... Představení písní, zvyklostí a nálad adventního času
čerpá z pouličního, jarmarečního a loutkového divadla.
* od 16:15 hodin vystoupení smíšeného pěveckého sboru CHOREA
CORCONTICA
* v 16:45 - 17:00 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom
neděle 27. 11. ** Krakonošovo náměstí ** bez vstupného
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ČESKÉ TRIO

Dana Vlachová - housle, Miroslav Petráš - violoncello
Milan Langer - klavír
Koncert v rámci cyklu Komorní večery. Více jak osmileté pořadatelské
a organizační zajištění ZUŠ v Trutnově a občanským sdružením Studio na jaře skončilo a v této sezóně Komorní večery plně přecházejí
pod Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Cyklus
se nadále bude konat v Koncertní síni B. Martinů. Z důvodů stále širší
kulturní nabídky ve městě a vzhledem k velké obsazenosti sálů nebude
možné zajistit tradici pravidelných hudebních střed, koncerty se budou
odehrávat v různých dnech.
České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známé po celém světě.
Šíři repertoáru dokumentují i čtyři poslední kompaktní disky pro firmu
Arco Diva s nahrávkami stěžejních děl českého i světového repertoáru.
Letošní rok je pro České trio úzce spjat s 200. výročím založení Pražské konzervatoře, na které všichni členové vedle své koncertní činnosti
pedagogicky působí. Řada koncertů doma i v zahraničí byla věnována českým autorům, kteří byli spojeni s tímto významným hudebním
ústavem. V podání tohoto mezinárodně uznávaného souboru zazněla mj. i premiéra Tria současného ředitele Pražské konzervatoře Pavla Trojana, který tuto skladbu přímo Českému triu věnoval. První tuzemské provedení tohoto díla se s mimořádným ohlasem uskutečnilo
v pražském Rudolfinu 23. 2. 2011 na slavnostním koncertu k 200. výročí
založení této školy v sousedství děl dalších dřívějších ředitelů Pražské
konzervatoře Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Po loňském zájezdu
do Jižní Ameriky (Argentina, Kolumbie, Peru) a řadě koncertů na evropském kontinentě (pravidelně např. Belgie) předvedlo České trio své
umění letos opět v Japonsku, kam zamíří i v roce 2012.
Program: Joseph Haydn: Trio G dur Hob. XV/25, Maurice Ravel: Trio
a moll, Antonín Dvořák: Dumky op. 90.
středa 23. 11. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 24. 10.
MgA. Jiří Houska, dramaturg

Z NABÍDKY POŘADŮ NA PROSINEC 2011
pátek 2. 12.

FÍGL
Představení v rámci předplatného Činoherní divadlo A/, předprodej vstupenek v ceně 340, 315,
290 Kč od 31. 10.

sobota 3. 12.

MIKULÁŠOVINY
Akce pro děti, předprodej vstupenek od 31. 10.
- děti vstupné 35 Kč + 20 Kč poukázka na dárek,
vstupné pro ostatní 70 Kč

neděle 4. 12.

ČERTŮV ŠVAGR
Sedmikráska - představení pro děti od 4 let,
předprodej vstupenek od 7. 11. - vstupné pro
děti od 4 let 45 Kč, pro ostatní 65 Kč

8. - 10. 12.

MALÉ ADVENTNÍ TRHY
Prodej tradičních výrobků a ukázky rukodělné
tvorby ve společenském centru UFFO

neděle 11. 12.

MIKULKOVY POHÁDKY
Sedmikráska - představení pro děti od 2 do 4 let,
předprodej vstupenek od 7. 11. - pro děti od 2 do
4 let 30 Kč, pro ostatní 50 Kč

pondělí 12. 12. ISLAND
Cestopisný večer se Ctiborem Košťálem a Šimonem Cabanem, předprodej vstupenek v ceně
80 Kč od 14. 11.
čtvrtek 15. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT
Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov a jeho hosté, předprodej vstupenek v ceně
70 Kč od 14. 11.

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

L I STOPAD 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. úterý
2. středa

3. čtvrtek

4. pátek
5. sobota
6. neděle

8. úterý
9. středa

V PEŘINĚ
Česká hudební komedie. Efektní podívaná na svět skrytý v peřině, kde se část děje odehrává. V peřině zazní 22 původních
skladeb, velkolepé je i obsazení filmu - Lucie Bílá, Karel Roden,
Jiří Mádl, Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka a další. Uvádíme v repríze. Režie: František A. Brabec.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 103 minut **
vstupné 70 Kč
MELANCHOLIA
Art film - pro náročnější diváky
Dánsko-švédsko-francouzské drama. Uhrančivý příběh dvou
sester, z nichž ta mladší se zrovna vdává. Svatební veselí však
zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila
zpoza slunce, a Zemi tak hrozí bezprostřední srážka. Režie: Lars
von Trier. Hrají: K. Dunst, Ch. Gainsbourg, J. Hurt, A. Skarsgard
a další. Uvádíme v repríze.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 60 Kč
SUPER 8
Americká sci-fi. Když se skupinka teenagerů rozhodne na
kameru „super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by
nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější,
než zamýšleli. Režie: J. J. Abrams. Hrají: J. Courtney, K. Chandler, E. Faning, R. Griffiths.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 112 minut **
vstupné 70 Kč
MECHANIK ZABIJÁK
Americký akční film. Arthur Bishop je „mechanik“ - elitní zabiják s unikátním talentem pro čisté odklízení cílů. Je to práce,
která vyžaduje profesionální přesnost a absolutní nestrannost.
Režie: Simon West. Hrají: J. Statham, D. Sutherland, B. Foster,
T. Goldwyn a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 75 Kč

10. čtvrtek WIN WIN
Art film - pro náročnější diváky
Americké drama. Mike je dobrovolný trenér středoškolského
zápasnického týmu a průměrný právník na malém městě, v jehož
kanceláři si klienti kliku nepodávají. Jeho smyslem života je za
každou cenu udržet rodinné štěstí. Režie: Tom McCarthy. Hrají:
P. Giamatti, A. Ryan, B. Cannavale, B. Young, J. Tambor a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 106 minut ** vstupné 60 Kč
11. pátek SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
12. sobota Český rodinný film. Dcera „dívky na koštěti“, malá Saxánka,
13. neděle se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků,
šotků a morkolabů. Režie: Václav Vorlíček. Hrají: P. Černocká,
J. Hrušínský, H. Nováčková, J. Bohdalová, P. Nárožný, J. Somr,
J. Lábus, O. Jirák, M. Hrubešová a další.
Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 90 minut **
vstupné 80 Kč
15. úterý
16. středa

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Americká komedie. Johnny disponuje mimořádným rejstříkem
grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Volné
pokračování nás tentokrát zavede na cestu po stopách organizátorů globálního spiknutí proti čínskému premiérovi. Johnny
English se ujme úkolu s vervou sobě vlastní. Režie: Oliver Parker.
Hrají: R. Atkinson, G. Anderson, R. Pike a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 75 Kč

17. čtvrtek PŮLNOC V PAŘÍŽI
Art film - pro náročnější diváky
Americká romantická komedie. V novém filmu Woodyho
Allena mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí
s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který
miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Hrají:
O. Wilson, R. McAdams, M. Cotillard, K. Fuller, C. Bruni a další.
Mládeži do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut **
vstupné 80 Kč
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18. pátek BASTARDI 2
19. sobota České drama. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího
20. neděle bastarda Michala Dostála. Jeho otec a dědeček jsou přesvědčeni, že za vraždami všech tří žáků stál učitel Majer, a tak
ho začnou psychicky deptat. Na jeho osobu se zaměřuje též
policejní vyšetřovatel Karas. Režie: Jan Lengyel. Hrají: T. Magnusek, J. Šťastný, J. Krampol, M. Dejdar, I. Bareš, K. Brožová
a další.
Mládeži přístupno ** 95 minut ** vstupné 75 Kč
22. úterý
23. středa

DREAM HOUSE
Americký thriller. Napínavý film o rodině, která se přestěhuje
do domu, ve kterém došlo k několika vraždám. Záhy zjišťují, že
si je vrah vyhlédl jako další své oběti. Režie: Jim Sheridan. Hrají:
D. Craig, R. Weisz, N. Watts a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 75 Kč

24. čtvrtek ALOIS NEBEL
Art film - pro náročnější diváky
České drama. Unikátní černobílý český animovaný snímek. Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý
Potok v Jeseníkách, kde titulní hrdina slouží jako výpravčí. Režie:
Tomáš Luňák. Hrají: M. Krobot, K. Roden, O. Malý, T. Voříšková
a další.
Mládeži přístupno ** 87 minut ** vstupné 60 Kč
26. sobota DRIVE
27. neděle Americký akční film. Samotářskému a značně rozpolcenému řidiči zcela změní život náhodné setkání se sousedkou
Irene, se kterou tráví stále více času. Vše se však změní, když
je z vězení propuštěn Irenin manžel. Režie: Nicolas Winding
Refn. Hrají: R. Gossling, C. Mulligan, Ch. Hendricks, B. Cranston a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 75 Kč
29. úterý
30. středa

NÁKAZA
Americké akční sci-fi. Příběh sleduje boj lékařů po celém
světě, kteří se snaží najít lék na smrtící, vzduchem přenosný vir,
který se rychle šíří a zabíjí během několika dnů. Režie: Steven
Soderbergh. Hrají: M. Damon, M. Cotillard, G. Paltrow, J. Law,
L. Fishburne aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 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

