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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ZÁŘÍ 2012
neděle 2. 9. TRUTNOVSKÝ JARMARK

Celodenní městská lidová slavnost
Pořadatel: město Trutnov a SCT
Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin 

pondělí 3. 9. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL = NEJLEPŠÍ LÉKAŘ
Přednáší Líba Jobová
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov a Klub 
zdraví Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

sobota 8. 9. ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Zábavné odpoledne s kapelou Pěna, hry 
a soutěže pro děti
Pořadatel: SCT, Klub vojenské historie Trutnov 
a město Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 
15:00 - 18:00 hodin

8. - 9. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zpřístupněné památky zdarma, doprovodný 
program 
Pořadatel: město Trutnov a SCT

úterý 11. 9. BUDULÍNEK
Pohádkové představení Naivního divadla 
Liberec pro MŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
9:00 a 10:30 hodin 

sobota 15. 9. SETKÁNÍ
12. ročník festivalu country & bluegrass skupin
Vystoupí: Taxmeni, Lokálka, Karavana, 
Trautengrass a host ze Slovenska Funny Fellows
Pořadatel: skupina Tendr a prodejna Rondo
Restaurace Lhotanka ve Lhotě u Trutnova ** 
18:00 hodin ** vstupné 89 Kč ** 
rezervace míst: Mirek Podlipný - tel. 604 973 681, 
e-mail: podlipny@sollertia.cz

neděle 16. 9. KONCERT MYSLIVECKÉ HUDBY: 
TRUBAČI LESNICKÉ ŠKOLY TRUTNOV
Pořadatel: Česká lesnická akademie Trutnov 
- střední škola a vyšší odborná škola 
Krakonošovo náměstí ** 10:00 hodin

pondělí 17. 9. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - HSM ** 
9:00 - 11:00 hodin

středa 19. 9. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 
8:00 - 11:00 hodin

čtvrtek 20. 9. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

pondělí 24. 9. 2 V 1 
(Hongkong a Rio de Janeiro) 
Cestopisný večer Miloše Šálka
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 25. 9.
středa 26. 9.

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÉPE
Setkání s nejstaršími čtenáři knihovny
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

 VÝSTAVY

do 7. 9. SVĚTLO
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Čtyřlístek, 
Trutnov. 
Dernisáž 6. 9. od 17:00 do 19:00 hodin, součástí 
bude zábavný program agentury Vosa „Světlo 
pro Zemi“.
Pořadatel: SCT a MŠ Čtyřlístek 
foyer společenského centra UFFO ** otevřeno: 
pondělí - sobota 10:00 - 17:00 hodin 

do 21. 9. SOCHY V TRUTNOVĚ III
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
prostory města

do 25. 9. FILIP ČERNÝ: ČERNOBÍLÁ STRANA MĚSÍCE
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO 

do 30. 9. TIBET - NEPÁL OČIMA OTAKARA METLIČKY
Výstava scenáristy České televize, fotografa, 
cestovatele a dobrodruha, člena Asociace 
fotografů ČR, spisovatele ...
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

do 12. 10. DUŠE V OBRAZECH
Výstava uživatelů sociální služby Stacionáře 
RIAPS
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

1. 9. - 31. 10. SLAVOMIL DOLENSKÝ: 
ROZHLEDNY ČESKÉ REPUBLIKY
Soubor fotografií našich známých i neznámých 
rozhleden
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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

Další informace na www.galerietu.cz

OTTO GUTFREUND

Bezesporu nejvýznamnější akcí letošní sezóny v Galerii města Trut-
nova je naprosto ojedinělá výstava prezentující tvorbu jedné z nej-
výraznějších osobností české umělecké scény a zároveň neopomenu-
telného rodáka z našeho regionu, sochaře Otto Gutfreunda. Svým 
významem by měla tato exhibice dalece přesáhnout hranice našeho 
města. Soustředěna pro ni totiž bude řada vynikajících děl tohoto 
autora, jejichž nejpodstatnější část byla do městské galerie zapůjče-
na díky neobyčejné vstřícnosti paní Medy Mládkové. Z Musea Kam-
pa - Nadace Jana a Medy Mládkových poputuje do Trutnova úplná 
kolekce Gutfreundových děl z této instituce, která bude doplněna 
o kresby z Moravské galerie v Brně, exponáty zapůjčené ze soukro-
mých sbírek a také díla v majetku Galerie města Trutnova. Výstava 
se bude moci navíc pyšnit i doposud nevystaveným návrhem atiky 
pro Škodovy závody. Na přípravě s Galerií města Trutnova spolu-
pracoval jeden z nejuznávanějších expertů na danou problematiku, 
historik umění PhDr. Jaromír Zemina, který výstavu také uvede. Tato 
akce nejen svým uměleckým významem, ale také finanční náročnos-
tí patří k nejambicióznějším projektům městské galerie a nemohla 
by se uskutečnit bez velkorysé podpory firmy KASPER KOVO, s.r.o.
Otto Gutfreund se narodil roku 1889 ve Dvoře Králové nad Labem 
a zemřel roku 1927 v Praze. Studoval na Odborné škole keramické 
v Bechyni, poté na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Za svého ži-
vota pobýval několikrát v Paříži, kde se mimo jiné školil u Emila An-
toina Bourdella. Dnes je z jeho tvorby nejvíce oceňována kubistic-
ká éra, kterou však Gutfreund ukončil už v roce 1919. Později přes 
Novou věcnost přešel k civilní realistické tvorbě (k nejznámějším 
dílům v našem kraji patří sousoší babičky s dětmi v Ratibořicích). 
Jaromír Zemina o Gutfreundovi říká: „Cizina si až v šedesátých le-
tech plně uvědomila, že Otto Gutfreund byl nejvýznamnější sochař 
kubismu a jeden z nejosobitějších moderních umělců vůbec.“
Vernisáž proběhne ve středu 5. září v 17:00 hodin, výstava potrvá 
do 13. října 2012.

DUŠE V OBRAZECH

Ve výstavních prostorách městského úřadu je do 12. října pro-
dloužena expozice prací klientů stacionáře trutnovského RIAPSu 
nazvaná Duše v obrazech. V Trutnově tak Galerie města Trutnova 
pomohla odstartovat projekt, který nadále poputuje do dalších 
měst v našem kraji, aby blíže představil nejen náplň stacionáře, 
ale především tvorbu lidí, kteří se kvůli psychické nemoci potýkají 
s řadou problémů v každodenním životě, a přesto v sobě nalezli 
chuť a touhu věnovat se výtvarnému projevu.

SOCHY V TRUTNOVĚ III

Až do 21. září budou veřejné prostory města zdobit sochy Maria 
Kotrby, Tomáše Medka a Michala Trpáka. Spolu s odchodem léta 
bude zakončen třetí ročník výstavního projektu městské galerie 
nazvaný Sochy v Trutnově. Na třech místech se letos představili tři 
sochaři se třemi rozdílnými sochařskými polohami a pozitivní ohla-
sy veřejnosti nás přesvědčily, že tato netradiční přehlídka sochař-
ské tvorby má už v Trutnově své místo a své příznivce. Již v těch-
to dnech se dokončují jednání o podobě příštího, tedy čtvrtého 
ročníku, při kterém opět umění vystoupí z bezpečí galerie vstříc 
divákům.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

3. 9. - 29. 10. JEDE, JEDE MAŠINKA
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

6. 9. - 13. 10. OTTO GUTFREUND
Vernisáž 5. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

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

neděle 2. 9. VÝROBA MÝDEL
Několik druhů mýdel: peelingová, barevná, 
bylinková mýdla.
9:30 hodin ** cena 220 Kč

neděle 2. 9. VÝROBA SVÍČEK 
Výroba barevných svíček - ve formách 
a vykrajovaných. Základní informace o voscích 
a barvách. 
14:00 hodin ** cena 250 Kč

úterý 11. 9. NATAHOVÁNÍ OSNOVY NA TKALCOVSKÝ STAV
Naučíte se natahovat osnovu na tkalcovský 
stav. Získáte skripta Natahování osnovy. 
10:00 hodin (délka kurzu 6 hodin) ** cena 450 Kč

čtvrtek 13. 9. PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Na výběr bude mnoho barev, seznámíte se 
s druhy ovčí vlny a naučíte se techniku plstění 
mokrým způsobem. Vyrobíte si taštičku nebo 
tašku.
16:00 hodin ** cena 220 Kč, děti zdarma

úterý 18. 9. PODZIMNÍ VĚNCE
Barevné, tradiční, moderní a především 
originální. Vybírat můžete z množství 
floristického materiálu, tvarů korpusů 
a námětů. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého zdarma

čtvrtek 20. 9. MĚDĚNÝ ŠPERK, TEPANÁ MĚĎ
Naučíte se připravit si měděný plátek, tvarovat 
ho a tepat. Zdobit šperk korálky, drátky. 
Připravíte si koncovky - polotovar nebo se 
naučíte koncovky na návlekovou kůžičku 
udělat. Zhotovíte si dva šperky nebo sadu. 
Lektorka: Anna Talábová. 
16:30 hodin ** cena 220 Kč

 PŘIPRAVUJE SE
neděle 28. 10. 4TET: NOVÁ SHOW 2012

Koncert
Více informací: www.agenturadeto.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
Hlavní partner: Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** předprodej vstupenek od 2. 6.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

Čas prázdnin a dovolených rychle uplynul. Upozorňujeme naše 
čtenáře, že v září se vracíme k zavedené půjčovní době. To zna-
mená, že oddělení pro dospělé čtenáře a studovna se od 3. 9. vrací 
k běžnému provozu - bude opět otevřeno v sobotu od 8:30 do 
11:30 hodin. Oddělení pro děti bude otevřeno každý den od 12:00 
do 17:00 hodin, výjimkou je středa. V tento den je můžete navštívit 
již od 8:00 do 17:00 hodin.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL = NEJLEPŠÍ LÉKAŘ
pondělí 3. 9. od 17:00 hodin

Klub zdraví Trutnov zve všechny příznivce zdravého životního sty-
lu do studovny městské knihovny. Zájemci se dozvědí, jak posílit 
imunitní systém, upravit tělesnou hmotnost, zvýšit sebevědomí, … 
Přednášet bude lektorka Líba Jobová. Zveme všechny, kteří chtějí 
zlepšit kvalitu svého života.

ROSTU S KNIHOU

I tento měsíc bude ve středu 19. 9. od 8 do 11 hodin oddělení pro 
děti k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. 
Děti zde mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hez-
kými knížkami a stejně starými kamarády. 
Stejná akce proběhne v pondělí 17. 9. od 9 do 11 hodin i v pobočce 
knihovny v Horním Starém Městě.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
čtvrtek 20. 9. od 16:00 hodin

Od ledna letošního roku jsme s dětmi, které navštěvují Klub chyt-
rých hlaviček, imaginárně cestovali Evropou. Veselou a hravou 
formou, která je zcela odlišná od klasické školní výuky, se děti se-
znamovaly se vším, co je pro právě navštívenou zemi typické: něco 
z její historie, o lidech, kteří se do ní zapsali, ale také o tom, co nás 
spojuje s lidmi a krajinami, v nichž jsme nikdy nebyli. Zájem dětí o 
tyto podvečery nás mile překvapil. Samy vyslovily přání v návště-
vách evropských zemí ještě pokračovat. A proto: Španělsko aneb 
Ve znamení býka.
Španělsko je zemí býků, toreadorů, ohnivých rytmů flamenca, ky-
tar, kostelů, klášterů, ale také vějířů, karnevalů, odvážných mo-
řeplavců, Dona Quijota. V našem povídání nebudou chybět ani 
„nesmrtelní“ Španělé: malíř F. de Goya, slavný architekt A. Gaudí 
a spisovatel M. de Cervantes. Děti se také dozvědí, proč se na Praž-
ském hradě jeden sál jmenuje Španělský, ač jej stavěl Ital, a sezná-
mí se se španělskou kuchyní, s pruhy namalovanými býčí krví, …
Ve výtvarné části si vyrobíme pro Španělsko tolik typický vějíř. Zve-
me všechny děti, které se rády baví, mají smysl pro humor a přitom 
mají zájem dozvědět se něco nového.

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÉPE
25. a 26. 9. od 9:00 hodin

Naše pravidelné podzimní setkání s nejstaršími čtenáři knihovny 
se ponese ve znamení humoru a smíchu. Řídily jsme se citátem: 
„Smích je ten nejjistější prostředek, jak se sblížit s ostatními lidmi.“ 
(L. Buscaglia).
K příjemnému průběhu dopoledne jistě přispěje veselé čtení o ži-
votě, o mládí, o stáří a toleranci z knih Jana Wericha, Františka 
Nepila, Miroslava Horníčka a dalších českých spisovatelů. Společně 
se zamyslíme nad humorem a vtipem v české lidové písni i nad 
tím, kde tkví kořeny tzv. selského humoru. O hudební doprovod se 
tradičně postará paní Dagmar Středová.

BABKA ŤAPKA NA KRAJI SVĚTA 
aneb Nový Zéland očima české babičky

pondělí 1. 10. od 16:00 hodin

Týden knihoven letos zahájíme besedou s paní Annou Johanou Nyklo-
vou. Autorka knihy o Novém Zélandu měla to štěstí, že si splnila svůj 
sen z mládí a v sedmdesáti dvou letech tuto zemi navštívila. 
V pondělí 1. 10. proběhne ve studovně autorské čtení, které bude do-
plněno promítáním fotografií. Paní Nyklová pohovoří o přírodních krá-
sách této exotické země, porovná i způsob života místních obyvatel se 
životem u nás. A protože si ráda dělá ze sebe legraci, tak se těšíme, že 
i podvečerní setkání bude humorné.
Kniha je napsaná tak, aby potěšila hlavně starší generaci, ale věříme, 
že pozvání na vtipné vypravování o příhodách spojených s cestováním 
přijmou i zájemci z řad mladších čtenářů. Každý, komu se ukázky z knihy 
budou líbit, má možnost si ji zakoupit přímo od autorky.

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

JOHN MEDESKI (USA)
čtvrtek 1. 11. - Autumn Party 

19:00 hodin * Koncertní síň B. Martinů 
vstupné v září 290 Kč * předprodej vstupenek od 3. 9.

Věhlasný varhaník a hráč na syntezátory odehraje v Trutnově jeden ze 
svých dvou českých koncertů. Leader světově proslulého a vpravdě kul-
tovního jambandového tria Medeski, Martin & Woods, které v roce 1992 
vzešlo z newyorské avantgardní scény. Ve své hudbě naprosto originál-
ně mísí vlivy downtownu okolo Johna Zorna nebo Johna Scofielda, fun-
ky, jazzového groove, rocku a hip hopu. 
John Medeski triu vévodí fascinujícím zvukem starých klávesových nástro-
jů Hammond, Moog, clavinet a mellotron. Nezaměnitelnou a originální 
hudební koláž dokáže uvést i během svých ojedinělých sólových vystoupe-
ní, kdy usedá pouze za klavír. Ta jsou proto považována za velkou událost 
a v ČR se v této podobě představí John Medeski zcela poprvé. „Sólové 
koncerty umožňují mnohem větší ponor, se zvukem a s rytmem můžete 
pracovat úplně jiným způsobem. Jde o výrazně intimnější zážitek. Jen pia-
no a já - hudebně se to může ubírat kamkoliv,“ uvádí Medeski. 

HARRY WATERS (Velká Británie)
sobota 17. 11. - 17th November Party 
19:00 hodin * Koncertní síň B. Martinů

vstupné v září 190 Kč * předprodej vstupenek od 3. 9.

Vynikající britský jazzový klávesista, syn pinkfloydovské legendy Roge-
ra Waterse a člen jeho doprovodné kapely se vrací do Trutnova, odkud 
se následně vydá na očekávané turné. Na vyprodaném koncertě se tu 
na Jazzinci v roce 2010 poprvé představil českému publiku. Ač původ-
ně zaměřením rocker a muzikant od Ozric Tentacles a skupiny zpěvač-
ky Marianne Faithfull, od dvaceti let postupně propadl jazzové hudbě 
Oscara Petersona a Billa Evanse. Od té doby hraje nejen staré jazzové 
standardy, ale i vlastní skladby. 
Na Jazzinci se představil s vlastním britským kvartetem, ale když uviděl 
koncert Poogie Bella, kterého doprovázeli čeští muzikanti, napříště se 
proto rozhodl sestavit kapelu výhradně z tuzemských hráčů. Harryho 
Waterse zažijeme i na speciálním koncertě 17th November Party.
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TRUTNOVSKÝ JARMARK

První zářijová neděle - tradiční termín pro konání celodenní 
městské slavnosti pod názvem Trutnovský jarmark. Letos se tedy 
jarmark uskuteční v neděli 2. 9. Od 9:30 do 18:00 hodin Vás čeká 
opět Krakonošovo náměstí i pěší zóna - centrum města s více 
než 120 stánky s ukázkami řemesel a prodejem rukodělných vý-
robků, občerstvení a dalších pochutin. Celodenní program pro-
vede mluveným slovem a svými výstupy bude bavit návštěvníky 
akce MARTIN ZBROŽEK. Program nabídne tato vystoupení:
HF BAND - mladí muzikanti hrající hudbu všeho druhu (od 9:45 h),
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUŠANA KOTLÁRA (od 11:15 h),
FUNNY FELLOWS - OLD TIME MUSIC 1860-1925, ojedinělé hu-
dební seskupení ze Slovenska, které kromě dobré muziky na-
bídne i spoustu humoru (od 13:00 h),
VODNICKÁ POHÁDKA - zábavné představení divadelní společ-
nosti Koňmo pro děti i dospělé (od 14:00 h),
JAROSLAV UHLÍŘ s doprovodnou kapelou - výběr největších 
hitů (od 15:00 h),
KEJKLÍŘSKÉ KOUSKY (od 16:00 h),
MANDRAGE - v současnosti oblíbená kapela s populárními hity 
Šrouby a matice, Františkovy Lázně, Mechanik a další (od 17:00 h). 
Kromě toho se také můžete „vyřádit“ na zábavních atrakcích 
- v horní části náměstí od 10 do 16 hodin. Děti i dospělí se 
mohou proplétat uličkami a odbočkami velkého nafukovacího 
bludiště či si vyzkoušet Simulátor dojení krávy. Děti se mohou 
pobavit v Aktivním centru Bořek stavitel nebo si zaskákat na 
trampolíně. 
Tradičně je zajištěn také VÝLETNÍ VLÁČEK. Nástupiště bude za 
sochou Josefa II. a projížďky budou směřovat do Dolců (odjez-
dy v 10, 12, 14 a 16 hodin) a na Dvoračku (odjezdy v 11, 13, 15 
a 17 hodin).
Přejeme všem hezké počasí a příjemně strávený den na Krako-
nošově náměstí v Trutnově. 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Klub 
vojenské historie Trutnov a město Trutnov srdečně zvou na 
příjemné odpoledne na vrchu Šibeník. Akce je součástí Dnů 
evropského dědictví. Hrát bude kapela Pěna, vystoupí taneční 
skupina Star West, připraveno je i několik drobných her pro 
děti. O občerstvení se postará Klub vojenské historie Trutnov, 
jehož členům zároveň patří poděkování za průvodcovské služ-
by v Janské kapli a památníku gen. Gablenze, který slouží zá-
roveň jako rozhledna.
sobota 8. 9. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

DRAKIÁDA

Třináctý ročník populární soutěže se pomalu blíží. Tato akce je 
sice pořádána zejména pro děti, ale zúčastnit se mohou i do-
spělí. V loňském roce se na obloze prohánělo více než 60 draků 
různých tvarů, velikostí, barev ... Neplatí žádná omezení - fan-
tazii se při výrobě (případně nákupu) meze nekladou. Drakiá-
da je proto atraktivní podívanou i pro diváky.
Každý soutěžící získá pamětní list, pro majitele nejlépe létají-
cích draků budou připraveny i drobné ceny.
Prezence soutěžících od 13:30 do 14:00 hodin, vyhlášení výsled-
ků cca v 15:00 hodin.
neděle 7. 10. ** „Dračí louka“ (na Kryblici za penzionem Úsvit) 
** startovné 10 Kč

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Dny evropského dědictví se letos v Trutnově uskuteční o víkendu 
8. - 9. září. Informace o tom, které památky budou zpřístupněny, a 
o doprovodném programu naleznete v propagačním letáku, jenž 
je součástí těchto Radničních listů. Co však v letáku nenajdete, je 
informace o jízdách parního vlaku. Vypadalo to, že letos jezdit ne-
bude, ale Železničnímu depu Trutnov se nakonec podařilo zajistit 
na neděli 9. 9. jízdy parních vlaků vedených historickou parní lo-
komotivou řady 464 „Bulík“ (zapůjčenou z depa historických vozi-
del Lužná u Rakovníka) se čtyřmi běžnými osobními vozy, a to na 
trasách:
Zvláštní R 35244: Hradec Králové (8:20) - Jaroměř - Trutnov (10:10)
Zvláštní Os: Trutnov (12:30) - Svoboda nad Úpou (12:52)
Zvláštní Os: Svoboda nad Úpou (13:10) - Trutnov (13:32)
Zvláštní Os: Trutnov (14:30) - Svoboda nad Úpou (14:52)
Zvláštní Os: Svoboda nad Úpou (15:10) - Trutnov (15:32)
Zvláštní R 35245: Trutnov (16:15) - Hradec Králové (18:15)
Ceny jízdenek:
* 120 Kč zpáteční jízdenka Hradec Králové - Trutnov pro osoby 

starší 15 let 
* 60 Kč zpáteční jízdenka Hradec Králové - Trutnov pro osoby 

mladší 15 let
* 40 Kč zpáteční jízdenka  Trutnov - Svoboda n. Ú. pro osoby starší 

15 let 
* 20 Kč zpáteční jízdenka  Trutnov - Svoboda n. Ú. pro osoby mlad-

ší 15 let
* 40 Kč úseková jednosměrná jízdenka 
Jízdenky je možné zakoupit v osobních pokladnách ČD od 15. 8. 2012.

Všechny informace o Dnech evropského dědictví naleznete také 
na www.uffo.cz 

2 V 1
(Hongkong a Rio de Janeiro)

Velmi netradiční setkání s fotografiemi a vyprávěním z cest připra-
vil Miloš Šálek. V pozvání na svůj nový pořad poodhaluje, co divák 
může očekávat:
„Chtěl bych během jednoho promítání představit hned dvě velko-
města - Hongkong a brazilské Rio de Janeiro. 
Co vše lze zažít během tří dnů v Hongkongu? Opravdu hodně. Po-
zorovat ruch nejlidnatějšího města na světě (v počtu obyvatel na 
m2). Na rozloze Prahy tam žije sedm milionů obyvatel. A navštívit 
zajímavá místa, mezi která patří Velký Buddha v Po Lin Monastery 
(jezdí tam lanovka dlouhá 5,7 km), parky, ulice přeplněné rekla-
mou a obchody, dvoupatrové tramvaje, které tu jezdí jako v jedi-
ném městě na světě ... a mnoho dalšího. Nelze zapomenout ani 
večerní pohled na část města z Victoria Peak.
Na druhé straně zeměkoule v Jižní Americe je Rio de Janeiro. Jak 
to tam opravdu vypadá - ve městě s největší kriminalitou v celé 
Brazílii, ve městě karnevalů, obklopeném favelami? To se dozví-
te v druhé části programu. Osmidenní pobyt v tomto nádherném 
městě mezi horami, kde v lednu je příjemných 35 stupňů, ve vás 
zanechá dlouhé vzpomínky. Nejznámější městské pláže Copaca-
bana a Ipanema, na kterých se dle průvodců nedoporučuje ani 
vytáhnout fotoaparát, gigantická socha Krista Vykupitele, kam 
nedoporučují chodit pěšky kvůli možnému přepadení, spousta uli-
ček - nejenom těch bezpečných - ubytování v hostelech po půlnoci 
hlídaných ochrankou, to vše jsem zažil na vlastní kůži (a přežil). 
Přijďte si poslechnout zážitky a podívat se na fotografie ukazující, 
jak to tam nyní ve skutečnosti vypadá. Prostě: kaše se nejí nikdy 
tak horká, jak se uvaří!“
pondělí 24. 9. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 3. 9.

Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
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ČÍNA
Vzpomínky z cest 2003 - 2008

Fotografie ze svých cest po Číně doplní Zuzana Ježková povídáním 
o tom, jak se našinci v Číně žije. V roce 2003 zde prožila v rámci 
studijního pobytu jeden rok, v dalších letech se tam opakovaně 
vracela. Pohovoří o životě v desetimilionovém hlavním městě pro-
vincie Sichuan (S'-čchuan), o jihozápadních oblastech Číny obydle-
ných nečínskými etniky a o tibetských oblastech. Zuzana Ježková 
studuje čínštinu a čínskou kulturu, v průběhu večera tedy zazní 
osobní zkušenosti z bezprostředního setkávání s místními obyvate-
li (ať již Číňany nebo příslušníky národnostních menšin), postřehy 
z každodenních zvyklostí, zkušenosti z odlišností životního přístu-
pu v Číně a v Evropě, poznatky o vzájemných vztazích jak mezi 
Číňany a jejich sousedy jiných národností, tak mezi občany Číny 
a Evropany. Spolu se svými zkušenostmi a fotografiemi bude mít 
autorka s sebou také čínský čaj, aby se návštěvníci jejího pořadu 
mohli malinko osvěžit - budete-li chtít využít tuto nabídku, vezmě-
te si prosím vlastní šálek nebo hrneček.
pondělí 8. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 10. 9.

FILIP ČERNÝ: ČERNOBÍLÁ STRANA MĚSÍCE

Filip Černý má smysl pro vytváření nového obrazového světa. Když 
vidí krajinu, nespokojí se s jejím přepisem. Musí jít dál. Jeho cesta 
vede za věc, za prostor, za spatřenou krajinu. Je nakročen k tomu 
uchopit to, co vidí, jinak, jiným způsobem. Vybrat si podstatné 
z nabízených a viděných tvarů, ty osamostatnit a vytvořit z nich 
novou skladbu. Čistší, přehlednější, méně komplikovanou, ale o to 
více jasnou. K definici jednotlivých krajinných prvků používá různé 
malířské postupy. Co je pevné, má na obraze jasný tvar a je zpra-
vidla stříkáno přes šablonu - kámen, skála, strom. Co je tvarově 
proměnlivé, tomu je tato vlastnost ponechána a ještě zdůrazně-
na použitím spreje a jeho stop - vodopád, oheň, výbuch. Někte-
ré z užitých forem se překrývají, jiné se dostávají do vzájemného 
kontrastu. Autor objevuje ve zvolených postupech zákonitosti, na 
kterých funguje obecné vidění. Vědomí tohoto schématu, kdy oko 
něco zaostřuje, něco naopak není schopno rozečíst, nebo k tomu 
potřebuje čas, vede Černého k experimentům s lidskou sítnicí. 
Autor se odpoutává od viděného a zaznamenává myšlené. Proto 
může vzniknout leopardí krajina, kde je zobrazená pahorkatina 
pokryta černými skvrnami, které pro lidské oko podtrhují iluzi čle-
nitého krajinného rámce. Stejně tak může fungovat „les“ složený 
z pouhých různobarevných pruhů vertikálně stékající barvy.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. 
do 25. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ČESTMÍR SUŠKA: OUTSIDE/INSIDE

Čestmír Suška je v posledních letech zaujat poctivými sochařskými 
substancemi. Jeho hravost a vytrvalý zájem o technologie, které 
zatím nevyzkoušel, však slibují, že nás ještě překvapí další neče-
kanou volbou materiálu. Pracuje s hlínou, dřevem, bronzem, ocelí 
a sklem, jeho cíl je však stále stejný. Touží dosáhnout jednoznačné-
ho účinku sochy v prostoru a zároveň udržet kontakt s prostorem 
uvnitř objektu. Je to dnes už klasický princip sochařství, který jemu 
- a posléze i nám - transponuje důležité propojení našeho vnitřní-
ho a vnějšího světa. Jedinečné bude i jeho subjektivní pojetí pro-
storu před společenským centrem UFFO, kde budeme prezentovat 
sochu ze série „Rezavé květy“.
Vernisáž se koná v úterý 2. 10. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
3. 10. - 6. 11. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

RODINNÉ UFFOKOUSKY

V nové divadelní sezóně se už s názvem Sedmikráska v programu SCT 
nesetkáte. Rozhodli jsme se změnit celkovou filozofii výběru inscenací 
i název, který by tomuto novému směru odpovídal.
Proč právě Rodinné UFFOkousky? Celosvětovým trendem je koncep-
ce rodinných programů. Také my usilujeme o to, aby k nám do diva-
dla přicházely trávit společný čas celé rodiny. Chceme vám nabídnout 
co nejširší výběr žánrů - klasickou činohru, tanec, pohybové, loutkové, 
předmětové, výtvarné, hudební divadlo. Představíme vám ty nejlepší 
a nejúspěšnější inscenace, a to jak z repertoáru velkých a známých diva-
del - Naivní divadlo Liberec, Divadlo Drak Hradec Králové, Minor Praha, 
Alfa Plzeň, Divadlo Radost Brno, tak i tvorbu nezávislých divadelních 
skupin, jako jsou Buchty a loutky, Toy Machine, Stage Code, Divadlo 
Tramtarie a mnohé další. Cílem naší nové dramaturgické koncepce je 
nabídnout rodinám program, který osloví děti, rodiče a třeba i prarodi-
če. Chceme také zbořit zažitý mýtus, že loutkové divadlo je jen pro malé 
děti. Připravili jsme tedy i řadu představení, která jsou určena starším 
dětem, mládeži a dospělým. Inscenace však nerozdělujeme striktně pod-
le věkových kategorií, pouze doporučujeme, od kolika let jsou vhodné. 
Horní hranice prakticky neexistuje, proto uvádíme 99 let.  
Většina představení v rámci této nabídky se bude konat tradičně v ne-
děli odpoledne, nově však některá vybraná představení budeme uvá-
dět i od 18 hodin.  
Podrobné informace o představeních najdete na www.uffo.cz a na le-
tácích, které budou v září k dispozici v Inforecepci UFFO.  
Vstupenky na říjnová představení jsou v prodeji od 3. 9. V tento den 
si můžete v Inforecepci UFFO za 290 Kč zakoupit také slevovou kartu. 
Po předložení této karty získáte slevu 50 % na všech 18 představení 
v rámci cyklu Rodinné UFFOkousky sezóny 2012/13. Sleva platí max. 
pro 4 osoby - např. 2 dospělí a 2 děti, 1 dospělý a 3 děti nebo 4 děti. 
Slevu nelze poskytnout na více než 2 dospělé osoby. Dále majitel karty 
získá slevu 10 % na konzumaci v Kaffé Horn. Prvních 100 kupujících 
navíc dostane dětskou knihu od Mladé fronty a.s. v hodnotě 300 Kč 
a jednorázové vstupné pro 1 dítě do krytého bazénu v Trutnově.
Věříme, že všechny tyto novinky vzbudí vaši zvědavost, navnadí vás 
i vaše děti a že se společně v říjnu sejdeme ve společenském centru 
UFFO. Takže: „Rodiče, vezměte své děti do divadla!“ Nebo spíš: „Děti, 
vezměte své rodiče do divadla!“ 
Partneři Rodinných UFFOkousků: Kaffé Horn, TJ Lokomotiva Trutnov, 
Mladá fronta a.s., Omega Altermed a.s.

JAZZ - FASHION - DANCE

Se svou tvorbou navštíví po mnoha letech Trutnov přední česká oděv-
ní návrhářka Helena Fejková - v hudbě a tanci představí svůj design, 
trendy i styl.
O sympatický jazz v rytmech afro i latino, swingu, free style, rocku i fol-
ku se postará legenda českého jazzu Jana Koubková se svou kapelou 
Quartet.
Tančit a předvádět modely bude nezávislá skupina současného tance 
Dekkadancers, aktuálně tvořená tanečníky a sólisty Národního divadla 
v Praze.
úterý 30. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** 
vstupné: přízemí 320 Kč, balkon 290 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 9.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

Pátek 7. září je posledním dnem, kdy se bude prodávat divadelní 
předplatné do Uffa na sezonu 2012/13. Máte tedy ještě pár dní 
možnost koupit si abonentku a zajistit si tak stálé místo v hledišti 
na celou sezonu, a to za cenu, která je nižší, než kdybyste si pak 
kupovali vstupenky na jednotlivá představení. Nabízíme čtyři sku-
piny předplatného - Činoherní divadlo A (8 představení), Činoher-
ní divadlo B (8 představení), Divadlo a hudba (8 představení) a Di-
vadelní delikatesy (6 představení). Podrobné informace naleznete 
na www.uffo.cz

V pondělí 10. září začne prodej vstupenek na první čtyři divadelní 
představení, která se uskuteční v rámci předplatného nové sezony. 

JAK JSEM SE ZTRATIL
aneb Malá Vánoční povídka

Pohádkový příběh i pro dospělé. Malý Pavlík Tesař se jednoho 
Štědrého dne ztratil svému tatínkovi. A protože příliš nespěchal 
domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal pána s kaprem, netý-
kavou holčičku, co jde tatínkovi pro pivo, posledního pražského 
lampáře, navštívil Bílou labuť a peklo (vlastně sklad jedné hospody 
na Václavském náměstí), ale hlavně se seznámil s pošťákem Kle-
mentem a jeho kobylou Karlíčkem. Klement mu věnoval podivu-
hodné loutkové divadélko, ve kterém jsou loutky nejen Pavlíka 
samotného, ale všech, které toho dne potkal, včetně snové An-
dersenovy Holčičky se sirkami ... Autor úpravy a režisér Jan Borna 
dal příběhu formu divadelní revue a doslova ji prošpikoval naživo 
hranými hity let šedesátých. 
Na festivalu Mateřinka 01 v Liberci získal Pavel Tesař hlavní cenu, 
Zuzana Krejzková získala za kostýmy Cenu primátora města Liber-
ce. V nominacích na Cenu Alfréda Radoka za rok 2000 obsadila 
inscenace druhé místo, Pavel Tesař byl druhý v kategorii nejlepší 
mužský herecký výkon roku, druhé místo získal i Marek Zákoste-
lecký za scénu, za kostýmy byla nominována Zuzana Krejzková, 
za scénickou hudbu Jan Vondráček a Milan Potoček. Režisér Jan 
Borna byl jedním z pětice nominovaných na světovou Cenu čest-
ných prezidentů ASSITEJ (Mezinárodní asociace divadel pro děti 
a mládež) a za svůj přínos divadlu pro děti a mládež získal výroční 
cenu českého střediska ASSITEJ.
Hrají herci Divadla v Dlouhé, Praha: Pavel Tesař, Jan Vondráček, 
Peter Varga, Čeněk Koliáš, Martin Veliký, Martin Matejka, Mag-
dalena Zimová, Klára Sedláčková-Oltová, Ivana Lokajová, Milan 
Potoček, Kateřina Jirčíková, Tomáš Rejholec, Michal Mareš, Pavel 
Lipták.
středa 10. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 
hodin ** předplatitelé skupiny ČINOHERNÍ DIVADLO A - vstup na 
abonentky, ostatní - vstupné 330, 300, 270 Kč 

FIGAROVA SVATBA
Andělé, šneci a lidé

Proslulá klasická komedie. Jiskřivá hra lásky plná nástrah, složitých 
plánů a jejich nečekaných vyústění se právem stala jednou z nej-
oblíbenějších komedií světové dramatiky. Vypráví o jednom neo-
byčejném dni sluhy Figara, jeho milé Zuzanky, záletného hraběte 
Almavivy, vdavekchtivé Marceliny a dalších. 
V režii Davida Drábka, který tvrdí, že v hledišti můžete až zešílet 
smíchy, se na jevišti dokonale vyřádí herci Klicperova divadla Hra-
dec Králové: Pavla Tomicová, Vojtěch Dvořák, Jiří Zapletal, Pavlína 
Štorková, Zora Valchařová-Poulová, Lenka Loubalová, Marta Zao-
ralová, Dušan Hřebíček a další.
sobota 13. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 
hodin ** předplatitelé skupiny ČINOHERNÍ DIVADLO B - vstup na 
abonentky, ostatní - vstupné 330, 300, 270 Kč

PÉRÁK

Autorské divadlo o českém superhrdinovi. Pérák - na jméně nezá-
leží, rozhodují činy! Pérák - jediný český superhrdina, jehož zjeve-
ní je vždy obestřeno tajemstvím! 
Postkultovní divadlo Vosto5 po svém hravě interpretuje české dě-
jiny a na pozadí reálných historických událostí protektorátu Če-
chy a Morava rozvíjí příběh fiktivní odbojové skupiny, české Ligy 
výjimečných. Titulním hrdinou autorské inscenace Divadla Vosto5 
je mytický český superhrdina z druhé světové války. Ten po vzoru 
komiksových hrdinů hravě přeskakoval - díky pérům na nohou 
- pražské ohrady, tramvaje a ulice, aby porazil fašistické okupanty 
... Inspirující vyprávění o Pérákovi není jen generační hrou s histo-
rií, jde o výpravnou divadelní podívanou, která kombinuje prvky 
bojových umění a extrémních sportů s poetikou autorského diva-
dla a typického slovního humoru. 
Představení vzniklo v koprodukci Divadla Vosto5, festivalu 
4+4 dny v pohybu a MeetFactory. 
V režii Jiřího Havelky hrají: Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Ha-
velka, Tomina Jeřábek, Tomáš Měcháček/Jiří Böhm, Petr Prokop, 
Markéta Frösslová, Pavel Mašek/Jakub Gottwald, Zdeněk Pecha, 
Petr Vaněk, Ján Sedal, Andrej Polák, Jan Novák a Daniel Fajmon.
čtvrtek 18. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 
hodin ** předplatitelé skupiny DIVADELNÍ DELIKATESY - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 320, 290, 260 Kč

MY FAIR LADY

Rozezpívaný Pygmalion. Půl století starý, ale „věčně zelený“ mu-
zikálový nestor My Fair Lady, napsaný podle jedné z nejpodaře-
nějších komedií na světě - Pygmalion od G. B. Shawa. Autoři to-
hoto muzikálu se nesnažili vytvořit něco lepšího nebo jiného, než 
byla původní hra geniálního Shawa, „pouze“ strukturu již tehdy 
slavné hry zhutnili a protkali písněmi, které vtipnou zkratkou 
pohánějí děj nebo dokreslují postavy. Shawův příběh neutrpěl, 
břitký humor zůstal, originální téma nebylo okleštěno, a to vše 
se vzneslo na křídlech nádherných melodií. Příběh chudé pouliční 
květinářky Lízy Doolittlové, jejíž životní osudy se staly objektem 
sázky - tedy pouhou hříčkou - dvou zámožných a veskrze bez-
starostných mužů, profesora Higginse a plukovníka Pickeringa, se 
rozlétl po světových jevištích rychleji než jeho věhlasná činoherní 
předloha a je oblíbený již přes padesát let. Byl označen za nejlepší 
muzikál století.
Hrají a zpívají herci Východočeského divadla Pardubice: Jiří Kaluž-
ný, Petr Dohnal, Petra Janečková, Zdeněk Rumpík, Dagmar No-
votná, Zdena Bittlová, Ludmila Mecerodová, Milan Němec, Lída 
Vlášková, Alexandr Postler, Jan Vocásek, Jan Musil, Radek Žák, Jan 
Hyhlík, Martin Chamer, Petr Jirsa, Vladimír Chmelař, Kristina Jelín-
ková ... Režie: Petr Novotný j.h.
sobota 20. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 
hodin ** předplatitelé skupiny DIVADLO A HUDBA - vstup na 
abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Letos na podzim začne již 19. ročník. Připravena jsou tentokrát 
témata z literatury, filozofie, poznávání cizích zemí, ochrany 
přírody. Tradičním závěrem podzimní části bude předvánoční 
setkání. Akademie probíhá v trutnovském kině Vesmír každé 
druhé pondělí od 14:30 hodin. Na pět podzimních programů 
je zápisné v celkové výši 50 Kč - platí se při prvním programu, 
kdy se také zájemci na právě zahajovaný cyklus přihlásí. Úvodní 
setkání se koná v pondělí 8. 10. (ThDr. Martin Chadima, Th.D.: 
Islám – výzva, nebo hrozba?). Akademii třetího věku připravuje 
Český červený kříž ve spolupráci se Společenským centrem Trut-
novska pro kulturu a volný čas.
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2012
32. 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.

úterý 2. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
ČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
PETR CHROMČÁK - dirigent
OLGA JELÍNKOVÁ - soprán
OLDŘICH KŘÍŽ - baryton
ZDENĚK ADAM - hoboj
Program: M. I. Glinka, W. A. Mozart, J. Offenbach, A. Dvořák, 
G. Rossini, G. Bizet, P. I. Čajkovskij, V. Bellini, J. Brahms, B. Smetana, 
F. von Suppé, J. Strauss, J. Fučík, K. Komzák, C. Millöcker, F. Lehár, 
E. Waldteufel, O. Nedbal
Patron koncertu: KASPER Trutnov

pátek 5. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek - housle 
Vítězslav Zavadilík - housle
Jan Řezníček - viola 
Břetislav Vybíral - violoncello 
IGOR ARDAŠEV - klavír
Program: F. Schubert, A. Dvořák
Patron koncertu: AUTOSTYL, a. s., Trutnov

úterý 9. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
MAŠEK / MARTINŮ
Koncert s výstavkou originálních autorových kreseb
MICHAL MAŠEK - klavír 
Program: B. Martinů, F. Chopin, L. van Beethoven
Patron koncertu: FM SERVIS Trutnov, s. r. o.  

pátek 12. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
VLADIMÍR BUKAČ - viola
ADAM SKOUMAL - klavír
Program: J. N. Hummel, R. Schumann, J. Brahms, C. Franck

úterý 16. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:30 hodin 
PRAGUE BASSOON BAND
Fagotový soubor: Václav Vonášek, Martin Petrák, Radek Dostál, 
Václav Fürbach
Program: G. Rossini, W. A. Mozart, J. Brahms, A. Dvořák, 
A. Hába, G. ter Voert, J. Ježek, A. Piazzolla, P. Schickele
Patron koncertu: ZPA Smart Energy, a. s.

pátek 19. 10. ** Koncertní síň B. Martinů 
10:00 hodin pro střední školy, 19:00 hodin pro veřejnost 
BARDOLINO
Margit Klepáčová - violoncello, zpěv
Pavel Fischer - housle, zpěv
Camilo Caller - perkuse, violoncello, zpěv
Program: L. Janáček, M. Klepáčová, C. Caller, P. Fischer, 
Bardolino
Patron koncertu: TYCO Electronics EC Trutnov, s. r. o.

úterý 23. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin 
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
TAPALIN CHAROENSOOK (Thajsko) - violoncello
GUDNI A. EMILSSON (Island) - dirigent
Program: C. Debussy, C. Saint-Saëns, L. van Beethoven 
Patroni koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
 Ekologický rozvoj a výstavba, s. r. o.
 RECPROJEKT, s. r. o. 

MARIE LUISA HLOBILOVÁ: MEZI NOTAMI  
Výstava
Koncertní síň B. Martinů - otevřeno při koncertech Trutnovského 
podzimu 12., 16. a 19. října 2012.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Vstupné na jednotlivé koncerty: 
zahajovací koncert: 170 Kč, studenti 85 Kč
závěrečný koncert: 150 Kč, studenti 75 Kč
koncert pro studenty středních škol: 50 Kč
ostatní koncerty: 100 Kč, studenti 50 Kč 

Předprodej vstupenek od 3. 9. 2012:
Inforecepce UFFO (tel. 499 300 999)
Turistické informační centrum Trutnov (tel. 499 818 245)

Podrobné informace o interpretech i programu naleznete 
v katalogu, který bude v září k dispozici v Inforecepci UFFO 
a v Turistickém informačním centru.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA ŘÍJEN 2012

7. 10. POLÍZANICE MALÉ ČARODĚJNICE
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Tramtarie Olomouc
 Pohádkové představení - vhodné od 5 let
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 9.

14. 10.  ARKTICKÝ ROBINSON
 Rodinné UFFOkousky: Wariot Ideal
 Představení Vojty Švejdy - vhodné od 8 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 9.

15. 10. VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND
 Koncert
 Vstupné 390 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 7.

21. 10.  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
 Rodinné UFFOkousky: TEArTR RAJDO
 Pohádkové představení - vhodné od 3 let
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 9.

22. 10. NÁRODNÍ PARKY USA 2
 Ing. Radko Chadima - cestopisný večer 
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 24. 9.

24. 10.  SLET BUBENÍKŮ
 Koncert
 Partnerem koncertu je NEW DILAC CZ - pozemky Červený kopec
 Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 9.

26. 10.  REGGAE PARTY
 Legendy reggae: hrají skupiny Babalet, Švihadlo, Yo Yo Band
 Vstupné 240 Kč. Předprodej vstupenek od 17. 9. 

31. 10. VEČER DUCHŮ
 Akce pro děti letos na téma: Strašidla z Podkrkonoší



8

 
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  MADAGASKAR 3              
2. neděle Americká animovaná komedie. Rafinovaným tučňákům se 

s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém 
naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do 
Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, 
hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu 
nevzali. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath. V českém znění: 
F. Blažek, M. Pleštilová, F. Švarc, V. Vydra, Z. Pantůček.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 
česky ** 95 minut ** vstupné 80 Kč

3. pondělí VRTĚTI ŽENOU
4. úterý Britská romantická komedie. Doktor Dalrympley se
5. středa specializuje na léčbu žen trpících „hysterií“. Spolu se svým 

nejlepším přítelem každý experiment vítají s nadšením. 
Sestrojí důmyslný nástroj - vibrátor. Režie: Tanya Wexler. Hrají: 
M. Gyllenhaal, H. Dancy, J. Pryce, R. Everett a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

6. čtvrtek  VĚRA 68                                                        ART film - pro náročnější diváky

 Český dokumentární film. Celovečerní dokument režisérky 
Olgy Sommerové zachycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň 
zrcadlem československé historie a jedinečným fenoménem 
v historii českého národa. Účinkují: V. Čáslavská, V. Havel, J. Bok, 
R. Čáslavská, J. Potměšil, M. Vačkář, D. Zátopková a další.

 Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

7. pátek  HRANAŘI
8. sobota  Český akční thriller. Podnikatel Sláma se rozhodne pro
9. neděle velkou hru - v soutěži o obří stavební zakázku naruší zaběhnutý 

systém, z toků peněz už nebude „krmit“ nikoho dalšího. 
Do přípravy této vzpoury namočí i nic netušícího přítele ... Režie: 
Tomáš Zelenka. Hrají: S. Rašilov, M. Etzler, K. Brožová, V. Cibulková, 
J. Langmajer, J. Tříska, M. Dejdar, V. Kratina, V. Postránecký, 
M. Kňažko, J. Korn, M. Dlouhý, M. Pavlata.

 Mládeži nepřístupno ** 96 minut ** vstupné 80 Kč

10. pondělí SNĚHURKA A LOVEC
11. úterý   Americký dobrodružný film. Zapomeňte na Sněhurku, 
12. středa jejímuž líbeznému zpěvu naslouchá celá příroda. V téhle verzi 

křehká princezna vleze do brnění a na macechu vyrazí s mečem 
v ruce! Režie: Rupert Sanders. Hrají: Ch. Theron, K. Stewart, 
Ch. Hemsworth, S. Claflin aj.

 Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 126 minut ** vstupné 80 Kč

13. čtvrtek  KRÁLOVSKÁ AFÉRA                                ART film - pro náročnější diváky

  Dánsko-švédsko-české drama. Mads Mikkelsen v pohledu 
do dánských dějin. Milostné drama, které se odehrálo na 
začátku 70. let 18. století mezi královou ženou a německým 
lékařem. Režie: Nikolaj Arcel. Dále hrají: D. Dencik, A. Vikander, 
T. Dyrholm a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 80 Kč

14. pátek  VRÁSKY Z LÁSKY
15. sobota  Česká komedie. Bývalého učitele Otu čeká náročná
16. neděle operace a to je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, 

kdo kdysi ovlivnil jeho život - herečku Janu. Režie: Jiří Strach. Hrají: 
J. Bohdalová, R. Brzobohatý, I. Trojan, L. Vlasáková, J. Jirásková, 
T. Medvecká, V. Preiss, A. Geislerová, T. Vilhelmová a další.

 Mládeži přístupno ** 101 minut ** vstupné 80 Kč

17. pondělí  IRON SKY
18. úterý  Finsko-německo-australská sci-fi komedie. V posledních 
19. středa chvílích 2. světové války se tajný nacistický program vyhnul 

destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce. Během 70 let 
přísného utajení nacisté zkonstruovali gigantickou vesmírnou 
pevnost s masivní armádou létajících talířů. Nyní nastal onen 
zářivý moment ovládnutí Země ... Režie: Timo Vuorensola. Hrají: 
J. Dietze, G. Otto, Ch. Kirby, U. Kier, T. Prückner, S. Paul a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 90 Kč

20. čtvrtek  CRULIC - CESTA NA ONEN SVĚT       ART film - pro náročnější diváky

  Rumunský animovaný dokument. Životní příběh Claudiu 
Crulica, třiatřicetiletého Rumuna, který zemřel v polské věznici 
na následky hladovky. Režie: Anca Damian. 

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 73 minut ** vstupné 90 Kč

21. pátek  AVENGERS                                                    DIGITÁLNÍ PROMÍTÁNÍ VE 3D

22. sobota Americký akční dobrodružný film. Marvel Studios uvádí
23. neděle super hrdinský tým všech dob, ve kterém se představí ikoničtí 

super hrdinové - Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain 
America, Hawkeye a Black Widow. Režie: Joss Whedon. 
Hrají: R. Downey Jr., Ch. Evans, M. Ruffalo, Ch. Hemsworth, 
S. Johansson, J. Renner, S. Skarsgard a další.

 Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 137 minut ** 
vstupné 130 Kč

25. úterý  ČERNOBÍLÝ SVĚT       
26. středa Americké drama. Jižanská dívka z vyšší společnosti vyvolá 

pozdvižení v malém městě ve státě Mississippi, když se 
rozhodne udělat rozhovory s černošskými služebnými. Režie: 
Tate Taylor. Hrají: J. Chastain, V. Davis, B. D. Howard, A. Janney, 
S. Spacek, O. Spencer a další.

 Mládeži přístupno ** titulky ** 146 minut ** vstupné 80 Kč

27. čtvrtek  POLSKI FILM                                               ART film - pro náročnější diváky

 Česko-polský reality film. Čtveřice populárních herců 
- T. Matonoha, P. Liška, J. Polášek a M. Daniel - se rozhodla 
natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií. Kultovní 
scénky, sametová euforie, totální svoboda či laskavost 
kamarádství pomohou překonat i to nejtěžší zkouškové 
období. Režie: Marek Najbrt. Dále hrají: J. Budař, J. Plodková, 
K. Zawadzka, K. Czeczot, M. Kobierski a další.

 Mládeži nepřístupno ** 113 minut ** vstupné 80 Kč  

28. pátek  SNĚHURKA         
29. sobota Americká rodinná komedie. Zlé královně se podařilo
30. neděle získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna se však svého 

výsostného práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. 
Režie: Tarsem Singh. Hrají: J. Roberts, L. Collins, S. Bean a další. 

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 
česky ** 106 minut ** vstupné 80 Kč

KINO VESMÍR PROMÍTÁ OD ZÁŘÍ V NOVÉ DIGITÁLNÍ PODOBĚ!
Projekt digitalizace kina Vesmír vznikl za podpory Státního fondu ČR 
pro podporu a rozvoj české kinematografie.

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

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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

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

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:
* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech
* v magazínu                  (www.trutnovinky.cz)
* na rozhlasových vlnách

ZÁŘÍ 2012

KINO VESMÍR


