
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ŘÍJNU 2012
1. - 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN

Pořadatel: Městská knihovna Trutnov

pondělí 1. 10. BABKA ŤAPKA NA KRAJI SVĚTA 
aneb NOVÝ ZÉLAND OČIMA ČESKÉ BABIČKY
Beseda s Annou Johanou Nyklovou
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

2. - 23. 10.  TRUTNOVSKÝ PODZIM 
32. mezinárodní hudební festival
Pořadatel: SCT

pátek 5. 10. KOUZELNÁ NOC S LESNÍMI SKŘÍTKY
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 7. 10. DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků pro děti i dospělé 
Pořadatel: SCT
„Dračí louka“ (na Kryblici za Pensionem Úsvit) ** 
prezence soutěžících 13:30 - 14:00 hodin 

neděle 7. 10. POLÍZANICE MALÉ ČARODĚJNICE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Tramtarie Olomouc
Pohádkové představení - vhodné od 5 let 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin 

pondělí 8. 10. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - HSM ** 9:00 - 11:00 hodin

pondělí 8. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
ThDr. Martin Chadima, Th.D.: 
Islám – výzva, nebo hrozba?
Pořadatel: SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 8. 10. ČÍNA
Zuzana Ježková - cestopisný večer 
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

středa 10. 10. JAK JSEM SE ZTRATIL
aneb Malá vánoční povídka
Činoherní divadlo A: Divadlo v Dlouhé, Praha 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

čtvrtek 11. 10. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádkové představení Evy Hruškové a Jana Přeučila 
pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 11. 10. FRANTIŠEK PETRÁŠEK Z TRUTNOVA, 
PRŮKOPNÍK VÝROBY AUTOMOBILŮ V ČECHÁCH
Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 13. 10. FIGAROVA SVATBA
Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 14. 10. ARKTICKÝ ROBINSON
Rodinné UFFOkousky: Wariot Ideal
Představení Vojty Švejdy - vhodné od 8 let 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 18:00 hodin

pondělí 15. 10. VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND
Koncert 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 17. 10. ROSTU S KNIHOU 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 11:00 hodin

čtvrtek 18. 10. PÉRÁK
Divadelní delikatesy: Divadlo Vosto5 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

pátek 19. 10. BOUDAPSOVA
Koncert v rámci zahájení činnosti klubu pro mládež
Více informací: www.tuexitklub.cz
Pořadatel: Exit klub Trutnov 
Národní dům ** 18:00 hodin ** bez vstupného

sobota 20. 10. MY FAIR LADY
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 21. 10. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Rodinné UFFOkousky: TEArTR RAJDO
Pohádkové představení - vhodné od 3 let 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin

pondělí 22. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Literární odpoledne, které připravila Městská 
knihovna v Trutnově
Pořadatel: SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 22. 10. NÁRODNÍ PARKY USA 2
Ing. Radko Chadima - cestopisný večer  
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

středa 24. 10. SLET BUBENÍKŮ
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

čtvrtek 25. 10. CESTUJEME PO EVROPĚ
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 25. 10. MUZEJNÍ ARCHEOLOG PŘEDSTAVUJE SVOJI PRÁCI
Přednáška Mgr. Ondřeje Tůmy
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 26. 10. REGGAE PARTY
Legendy reggae: hrají skupiny Babalet, Švihadlo, 
Yo Yo Band 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin 

neděle 28. 10. 4TET: NOVÁ SHOW 2012
Koncert
Více informací: www.agenturadeto.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

pondělí 29. 10. MARIMBA SHOW
Bubenický koncert pro 3. - 9. tř. ZŠ a SŠ 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
9:00 a 11:00 hodin
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úterý 30. 10. JAZZ - FASHION - DANCE
Hudba (Jana Koubková s kapelou) - Móda (Helena 
Fejková) - Tanec (Dekkadancers) 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 31. 10. VEČER DUCHŮ
Akce pro děti letos na téma: Strašidla z Podkrkonoší 
Pořadatel: SCT
start v Národním domě od 18:00 do 19:00 hodin

 VÝSTAVY
do 12. 10. DUŠE V OBRAZECH

Výstava uživatelů sociální služby Stacionáře RIAPS
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 13. 10. OTTO GUTFREUND
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

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

do 31. 10. SLAVOMIL DOLENSKÝ: ROZHLEDNY ČESKÉ REPUBLIKY
Soubor fotografií našich rozhleden
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

3. 10. - 6. 11. ČESTMÍR SUŠKA: OUTSIDE/INSIDE
Vernisáž 2. 10. od 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

5. 10. - 4. 11. KAREL KRATOCHVÍL: MALÍŘ A GRAFIK (1912 - 1998)
Vernisáž 4. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

9. - 21. 10. VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 
TRUTNOV
Vernisáž 8. 10. od 17:15 hodin
Pořadatel: Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov
Stará radnice na Krakonošově nám. ** 
otevřeno denně 9 - 12 a 13 - 17 hodin

18. 10. - 31. 12. EVA KEŠNEROVÁ
Vernisáž 17. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

19. 10. - 31. 12. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU
Vernisáž 18. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

25. 10. - 24. 11. JIŘÍ KORNATOVSKÝ: MEDITACE KRESBOU
Vernisáž 24. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

30. 10. - 13. 11. PŘIBLIŽOVADLA
Výstava „přibližovadel“ v pojetí českých a polských 
autorů se koná v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica 
a Trutnov“, který je spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Vernisáž 29. 10. od 17:00 hodin
Radnice na Krakonošově nám. ** 
otevřeno pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin 

 KURZY
středy 3., 10. 
a 17. 10.

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

středa 10. 10. YOU CAN DANCE!
První lekce tanečního souboru pro veřejnost 
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 19:00 hodin

každý čtvrtek HLINĚNÉ ČTVRTKY
Kurz keramiky (10 večerů) pro začátečníky i pokročilé 
nad 16 let
Více informací: tel. 724 180 505
Pořadatel: o. s. Bezinky (www.bezinky.cz)
ZUŠ Trutnov ** 18:00 - 20:00 hodin ** cena včetně 
materiálu 950 Kč

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

1. - 3. 10. KURZ ZPRACOVÁNÍ VLNY, PŘEDENÍ A TKANÍ
Naučíte se příst ovčí vlnu, základy tkaní na stavu. 
Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

úterý 2. 10. KURZ PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Na výběr bude mnoho barev, seznámíte se s druhy ovčí 
vlny a naučíte se techniku plstění mokrým způsobem. 
Vyrobíme si taštičku nebo tašku.
16:00 hodin ** cena 220 Kč, děti zdarma

čtvrtek 4. 10. KURZ NATAHOVÁNÍ OSNOVY NA TKALCOVSKÝ STAV
Seznámíte se s obvyklými chybami, na co si dát 
pozor, co se nesmí nikdy zapomenout. Získáte skripta 
Natahování osnovy.
10:00 hodin (délka kurzu 6 hodin) ** cena 450 Kč

čtvrtek 11. 10. PODZIMNÍ KERAMIKA
Vytváření květníků, svícnů a mís. Krásné jsou 
i keramické zvonkohry.
16:30 hodin (délka kurzu 3 hodiny) ** cena 250 Kč, 
děti v doprovodu dospělého zdarma

čtvrtek 18. 10. PODZIMNÍ INSPIRACE
Výroba kytic z listů, tisky na textil - trička, ubrusy, 
polštáře, tašky, dekupáž a krakerování, výroba 
floristicky zajímavých dekorací.
16:30 hodin (délka kurzu 3 hodiny) ** cena 200 Kč, 
děti v doprovodu dospělého zdarma

čtvrtek 25. 10. MALOVANÉ KACHLE 
Naučíte se míchat barvy, patinovat a kombinovat 
barvy. Lektorka: Jarmila Schubertová.
17:00 hodin ** cena 220 Kč

 PŘIPRAVUJE SE

čtvrtek 1. 11. JOHN MEDESKI (USA)
Jazzinec 2012 - Autumn Party
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** předprodej 
vstupenek od 3. 9.

pátek 2. 11. PODZIMNÍ PLES ZŠ KOMENSKÉHO
Program: The Beatles Revival Band - Pangea, HF Band, 
UV show, taneční vystoupení
Pořadatel: ZŠ Komenského
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin

čtvrtek 8. 11. AMERICKÁ DIVOČINA
Diashow Václava Špillara
Pořadatel: Lenka a Václav Špillarovi
kino Vesmír ** 19:00 hodin

sobota 17. 11. DÁDA PATRASOVÁ: JULIDÁDA SHOW
Více informací: www.agenturadeto.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
sportovní hala ZŠ Komenského ** 15:00 hodin ** 
předprodej vstupenek: TIC na Krakonošově nám. 
a na www.ticketstream.cz

sobota 17. 11. HARRY WATERS (Velká Británie)
Jazzinec 2012 - 17th November Party
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a SCT 
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** předprodej 
vstupenek od 3. 9. 



CESTUJEME PO EVROPĚ
Švýcarsko aneb Sněžné mecheche

čtvrtek 25. 10. od 16:00 hodin

Švýcarsko je zemí hor, kamzíků, tunelů, lanovek, sjezdovek, jódlování, 
ale také zemí několika jazyků, bank, Viléma Tella. Říká se, že je i zemí 
mléka, sýrů, čokolády, ale hlavně je místem, kde všechno klape jako 
„švýcarské hodinky“. Budeme si povídat o Zlaté bule sicilské, která 
byla potvrzena roku 1212 ve švýcarské Basileji. V našem vyprávění ne-
smí chybět ani Paul Klee - světově uznávaný malíř, a také švýcarské 
„zdravé“ stravování, jiné v každém koutě země. A co je pro nás nej-
důležitější, to jsou dvě knížky, které tato země dala světu - Švýcarský 
robinson a Heidi - zlákaly ke ztvárnění i celou řadu filmových tvůrců. 
Nebude chybět ani pohybová hra, tentokrát na spícího bernardýna 
- tedy na psí plemeno pro švýcarské hory nepostradatelné.
Zveme všechny děti, které mají zájem se zábavnou formou dozvědět 
něco nového.

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO

V Týdnu knihoven od 1. do 5. 10. by knihovnice této pobočky rády 
přivítaly paní učitelky s dětmi z mateřských škol a paní vychovatelky 
ze základních škol, aby se přišly seznámit s naší knihovnou a spous-
tou pěkných knížek. Případné zájemce prosíme, aby si domluvili ná-
vštěvu na tel. 499 733 539.

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

Do 13. 10. je Galerie města Trutnova místem konání jedinečné výsta-
vy prací jednoho z nejvýznamnějších českých umělců Otto Gutfreun-
da. Svým významem tato exhibice dalece přesahuje hranice naše-
ho města. Soustředěna pro ni je totiž řada vynikajících děl tohoto 
autora, jejichž nejpodstatnější část je do městské galerie zapůjčena 
díky neobyčejné vstřícnosti paní Medy Mládkové. Z Musea Kampa 
- Nadace Jana a Medy Mládkových přicestovala do Trutnova úpl-
ná kolekce Gutfreundových děl z této instituce, která je doplněna 
o kresby z Moravské galerie v Brně, exponáty zapůjčené ze soukro-
mých sbírek a také o díla v majetku Galerie města Trutnova. Výstava 
se může navíc pyšnit i doposud nevystaveným návrhem atiky pro 
Škodovy závody. Na přípravě s Galerií města Trutnova spolupraco-
val jeden z nejuznávanějších expertů na danou problematiku, his-
torik umění PhDr. Jaromír Zemina. Tato akce nejen svým uměleckým 
významem, ale také finanční náročností patří k nejambicióznějším 
projektům městské galerie a nemohla by se uskutečnit bez velkorysé 
podpory firmy KASPER KOVO, s.r.o.

JIŘÍ KORNATOVSKÝ: MEDITACE KRESBOU

Od 25. 10. bude možné v prostorách městské galerie zhlédnout výsta-
vu monumentálních kreseb ak. mal. Jiřího Kornatovského nazvanou 
Meditace kresbou. Jde o putovní projekt, který volně navazuje na 
stejnojmennou akci realizovanou v roce 2003 Národní galerií v Praze. 
Tentokrát jej společně organizují Galerie Klatovy - Klenová, Galerie 
města Trutnova a Oblastní galerie v Liberci. Tyto instituce se v uve-
deném pořadí stávají hostiteli tvorby tohoto originálního výtvarníka 
a zároveň se společně podílely na vydání katalogu k výstavě.
Jiří Kornatovský absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v roce 
1988, v té době mu bylo již 37 let. Vstupuje tedy na uměleckou scénu 
jako zralý muž a také jeho tvorba je v té době velmi vyzrálá a brzy 
se dočká zasloužené pozornosti nejen u nás, ale i v zahraničí. Kresby 
Jiřího Kornatovského nejsou unikátní jen svým rozměrem, ale také 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN KNIHOVEN

Od 1. do 6. 10. vyhlašuje sekce SKIP již 16. ročník celostátní akce 
Týden knihoven. Jako každý rok v tomto týdnu poskytujeme jak 
v knihovně na Krakonošově náměstí, tak i v jejích pobočkách svým 
klientům velmi vítanou výhodu - „amnestii“ (promíjení sankčních 
poplatků za nedodržení výpůjční doby).

BABKA ŤAPKA NA KRAJI SVĚTA 
aneb NOVÝ ZÉLAND OČIMA ČESKÉ BABIČKY

pondělí 1. 10. od 16:00 hodin

Týden knihoven letos zahájíme besedou s 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. 
Autorské čtení bude doplněno promítáním fotografií. Paní Ny-
klová pohovoří o přírodních krásách 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 cestová-
ním přijmou i zájemci z řad mladších čtenářů. Každý, komu se ukáz-
ky z knihy budou líbit, má možnost zakoupit si ji přímo od autorky.

KOUZELNÁ NOC S LESNÍMI SKŘÍTKY
pátek 5. 10. od 19:00 hodin

„K mému velkému překvapení jsem se doslechl, že existují lidé, 
kteří nikdy neviděli skřítka. Takové lidi nemohu než litovat.“ (Axel 
Munthe)
Zveme zájemce o nocování v knihovně, aby přišli prožít pohádko-
vou noc se skřítky. Děti se dozvědí, jak skřítci žijí, jak spolu vychá-
zejí, jak si staví dům, kolik dětí má skřítčice. Dále vše z jejich histo-
rie, jak pomáhají zvířátkům, proč se bojí tchoře a mnoho dalšího. 
Skřítek, který se zatoulal do knihovny, zde schoval pro děti poklad 
a knihu s pověstmi o skřítcích, ze které si budeme číst před spaním. 
Ve výtvarné části večera budeme vyrábět nejen skřítky, ale i jiné 
večerní a noční bytosti - např. elfky, šotky, trolly, říční duchy a víly.
Přihlášky si mohou děti nebo jejich rodiče vyzvednout v oddělení 
pro děti od 1. 10. Zde se dozvědí i všechny potřebné informace.

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
středy 3., 10. a 17. 10. od 16:30 hodin

Knihovna připravila kurz vhodný zejména pro dálkové studenty vy-
sokých škol. Pracovnice jim předvede, jak a kde vyhledávat doku-
menty a informace k tématům písemných prací, seznámí účastníky 
kurzu s různými informačními zdroji a s vyhledáváním v nich a naučí 
je základní pravidla citování. Kurz se uskuteční v oddělení studovny.
Zájemce prosíme, aby se přihlásili na tel. 499 815 544 u Mgr. Jitky 
Káchové nebo na e-mailové adrese mvs@mktrutnov.cz

ROSTU S KNIHOU

I tento měsíc bude ve středu 17. 10. 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 8. 10. od 9 do 11 hodin i v pobočce 
knihovny v Horním Starém Městě.
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procesem vzniku, do nějž autor zapojuje mnohdy celé své tělo. Sou-
středěnými pohyby autor na plátně či papíře zaznamenává abstraktní 
objekty, které jsou hmotným obrazem jeho meditace kresbou. 
Vernisáž proběhne ve středu 24. 10. v 17 hodin. Výstava potrvá do 24. 11.

EVA KEŠNEROVÁ

Ve středu 17. 10. v 17 hodin bude ve výstavních prostorách Městského 
úřadu v Trutnově zahájena výstava prací trutnovské fotografky Evy 
Kešnerové. Bude to první velké samostatné představení její lyrické 
fotografické tvorby trutnovské veřejnosti. Výstava potrvá do 31. 12.

 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

KAREL KRATOCHVÍL: MALÍŘ A GRAFIK (1912 - 1998)

Výstava představuje tvorbu malíře, grafika a jevištního výtvarníka 
Karla Kratochvíla (1912 - 1998). Náměty ke své tvorbě čerpal K. Kra-
tochvíl zejména z Trutnovska, kde po dlouhá léta žil, ale i z dalších 
míst východních Čech. V jeho pracích se často objevuje Trutnov, kde 
po řadu let pracoval jako grafik. Výstava, která vznikla ve spolupráci 
se Společností ochránců památek ve východních Čechách v Hradci 
Králové a PhDr. Jiřím Němečkem z Hradce Králové, je uspořádána k 
100. výročí narození Karla Kratochvíla. Vernisáž se koná ve čtvrtek 
4. 10. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 4. 11.

FRANTIŠEK PETRÁŠEK Z TRUTNOVA,  
PRŮKOPNÍK VÝROBY AUTOMOBILŮ V ČECHÁCH

Přednášející Mgr. Ondřej Vašata představí pozapomenutou postavu 
trutnovského podnikatele Františka Petráška (1877 - 1932), který na 
počátku 20. století patřil k průkopníkům konstruování a výroby au-
tomobilů v Čechách. V Trutnově si tehdy založil malou dílnu, která 
byla historicky prvním závodem na výrobu automobilů ve východních 
Čechách. V našem městě působil do roku 1918. Poté se přestěhoval 
do Hradce Králové, kde vyráběl populární automobily značky Start. 
Přednáška proběhne ve čtvrtek 11. 10. od 17:00 hodin. Vstup volný.  

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regionu 
je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovině 13. sto-
letí a zanikl v roce 1447. Hrad Vízmburk bývá často označován jako 
„východočeské Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neoby-
čejně bohaté množství nálezů, které byly získány při archeologickém 
výzkumu, zahájeném v roce 1972, a umožňují nám tak nahlédnout do 
života středověkých obyvatel našeho regionu. Návštěvník výstavy se 
seznámí nejen s historií hradu, ale bude moci zhlédnout velké množ-
ství keramických nádob, kovových předmětů i stavebních prvků, ob-
jevených archeology při výzkumu hradu. Vernisáž se koná ve čtvrtek 
18. 10. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do konce roku 2012.

MUZEJNÍ ARCHEOLOG PŘEDSTAVUJE SVOJI PRÁCI

Přednáška archeologa Muzea Podkrkonoší Mgr. Ondřeje Tůmy se-
známí veřejnost s prací a posláním muzejního archeologického 
pracoviště. Představeny budou metody zjišťování archeologických 
lokalit, postupy při jejich výzkumu i způsoby konzervace a eviden-
ce nálezů. Přednáška, která bude doplněna ukázkami archeologic-
kých nálezů z pravěku, středověku i novověku, proběhne ve čtvrtek 
25. 10. od 17:00 hodin. Vstup volný.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

YOU CAN DANCE!
TANEČNÍ SOUBOR PRO VEŘEJNOST

Pořádá občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov. Ná-
plní devadesátiminutových lekcí je připravit tělo prostřednictvím 
zvolených tanečních technik na kultivovaný taneční pohyb, který 
přinese vnitřní uspokojení tím, že rozvíjí jak fyzickou zdatnost, tak 
i kreativitu a osobitý potenciál každé tanečnice. 
Lekce začínají ve středu 10. 10. v 19:00 hodin, pokračují každou 
středu ve stejném čase do 12. 12. v novém tanečním sále v budově 
ZUŠ Trutnov ve Školní ulici. Taneční soubor je určen pro všechny 
bez rozdílu věku. Cílem je rozšířit taneční umění do řad veřejnosti, 
nabídnout zajímavou alternativu těm, kdo si chtějí udržet kondici, 
ale od pohybu očekávají něco víc než jen propocené tričko. Naše 
krédo je: TANČIT MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ, kdo jen trochu chce.
V deseti lekcích se vystřídají tyto techniky: Jazz dance, Contem-
porary, Klasický tanec. Lekce vedou lektorky Jana Michaličková, 
Bc. Kateřina Talavašková, DiS., a Mgr. Blanka Matysková. Oblékně-
te se pohodlně, tančíme bez obuvi (doporučujeme teplé neklou-
zavé ponožky).
Cena celého bloku je 650 Kč. Jednotlivá lekce 80 Kč - doporučuje-
me však kvůli návaznosti absolvovat posloupně všechny tréninky. 
Přihlásit se můžete e-mailem (matyskovab@seznam.cz) do 8. 10.

VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND

Věra Špinarová je jednou z nejlepších a nejvýraznějších osob-
ností českého popu a rocku. Kromě mnoha ocenění v podobě 
zlatých a platinových desek patří mezi prvních pět nejprodá-
vanějších českých interpretek za posledních deset let. Pro svůj 
nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystu-
pování na koncertech patří již mnoho let mezi nejžádanější do-
mácí zpěvačky. Má celou řadu hitů - např. Meteor lásky, Music 
box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Velmi 
slavnou je i píseň Jednoho dne se vrátíš.
pondělí 15. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 390 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 7.

REGGAE PARTY
Legendy reggae: hrají skupiny Babalet, 

Švihadlo, Yo Yo Band

Jeden večer na jednom pódiu zažijeme setkání legend české scé-
ny reggae, která se začala formovat před třiceti lety ve složitých 
klubových podmínkách. V té době také vznikly všechny kapely, 
které uslyšíme. BABALET s již nežijícím charismatickým rastama-
nem Alešem Drvotou byl obnoven původními členy v letošním 
roce. Dále uslyšíme ŠVIHADLO s jamajským zpěvákem Vincen-
tem Richardsem i neúnavným propagátorem reggae v našich 
krajích Petrem Šturmou. YO YO BAND, vedený tenkrát osobi-
tými showmany bratry Tesaříky, je průkopníkem tohoto stylu 
u nás s mnoha hity, které doslova zlidověly. A právě půlnoční 
koncert Yo Yo Bandu bude tečkou celého programu.
pátek 26. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
20:00 hodin ** vstupné 240 Kč - akce k stání ** předprodej 
vstupenek od 17. 9. 
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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 Do-
stál, 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 Trutnov-
ského 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 je k dispozici v Inforecepci UFFO a v Turistic-
kém informačním centru.

SLET BUBENÍKŮ

Po loňském úspěchu se do společenského centra UFFO vrací ojedi-
nělý a unikátní projekt, který získal velké renomé v celém hudeb-
ním světě. Dochází k prolnutí všech možných hudebních směrů, 
vlivů a etnických kořenů. Slet bubeníků je letos zaměřen na se-
tkání několika hudebních oblastí. Základ tvoří hráči na klasické 
západní bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě (David 
Koller, Pavel Fajt, Pavel Koudelka), ty podpoří latinsko-americká 
rytmika Miloše Vacíka a africký styl Ephraima Goldina. Arabské 
bubny a indické hudební nástroje, především tabla, bude obhos-
podařovat Tomáš Reindl. Atmosféru dotvoří známý kytarista Zde-
něk Bína. Bez nadsázky lze říci, že se na jednom pódiu potkají 
styly celého světa. 
Partner koncertu: NEW DILAC CZ - pozemky Červený kopec
středa 24. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 9.

ČESTMÍR SUŠKA: OUTSIDE/INSIDE

Čestmír Suška pracuje s hlínou, dřevem, bronzem, ocelí a sklem, 
jeho cíl je však stále stejný. Touží dosáhnout jednoznačného účin-
ku sochy v prostoru a zároveň udržet kontakt s prostorem uvnitř 
objektu. Je to dnes už klasický princip sochařství, který jemu - a po-
sléze i nám - transponuje důležité propojení našeho vnitřního 
a vnějšího světa. Jedinečné bude i jeho subjektivní pojetí prostoru 
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 ČR.
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
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JAK JSEM SE ZTRATIL
aneb Malá Vánoční povídka

Činoherní divadlo A: Divadlo v Dlouhé, Praha

Pohádkový příběh i pro dospělé. Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědré-
ho dne ztratil svému tatínkovi. A protože příliš nespěchal domů, pro-
cházel se vánoční Prahou. Potkal pána s kaprem, netýkavou holčičku, 
co jde tatínkovi pro pivo, posledního pražského lampáře, navštívil 
Bílou labuť a peklo (vlastně sklad jedné hospody na Václavském ná-
městí), ale hlavně se seznámil s pošťákem Klementem a jeho kobylou 
Karlíčkem. Klement mu věnoval podivuhodné loutkové divadélko, ve 
kterém jsou loutky nejen Pavlíka samotného, ale všech, které toho 
dne potkal, včetně snové Andersenovy Holčičky se sirkami ... Autor 
úpravy a režisér Jan Borna dal příběhu formu divadelní revue a doslo-
va ji prošpikoval naživo hranými hity let šedesátých. 
Hrají herci Divadla v Dlouhé, Praha: Pavel Tesař, Jan Vondráček, Pe-
ter Varga, Čeněk Koliáš, Martin Veliký, Martin Matejka, Magdalena 
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 **  
předprodej vstupenek od 10. 9.

FIGAROVA SVATBA
Andělé, šneci a lidé

Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec Králové

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. 
Režisér David Drábek tvrdí, že v hledišti můžete až zešílet smíchy. 
Hrají: Pavla Tomicová, Vojtěch Dvořák, Jiří Zapletal, Pavlína Štorko-
vá, Zora Valchařová-Poulová, Lenka Loubalová, Marta Zaoralová, 
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 **  
předprodej vstupenek od 10. 9.

PÉRÁK
Divadelní delikatesy: Divadlo Vosto5

Autorské divadlo o českém superhrdinovi. Pérák - na jméně nezá-
leží, rozhodují činy! Pérák - jediný český superhrdina, jehož zjevení 
je vždy obestřeno tajemstvím! 
Postkultovní divadlo Vosto5 po svém hravě interpretuje české dějiny 
a na pozadí reálných historických událostí protektorátu Čechy a Mo-
rava rozvíjí příběh fiktivní odbojové skupiny, české Ligy výjimečných. 
Titulním hrdinou 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 oku-
panty ... Inspirující vyprávění o Pérákovi není jen generační hrou s his-
torií, jde o výpravnou divadelní podívanou, která kombinuje prvky 
bojových umění a extrémních sportů s poetikou autorského divadla 
a typického slovního humoru. Představení vzniklo v koprodukci Diva-
dla 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 **  
předprodej vstupenek od 10. 9.

MY FAIR LADY
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice

Rozezpívaný Pygmalion. Půl století starý, ale „věčně zelený“ muzi-
kálový nestor My Fair Lady, napsaný podle jedné z nejpodařeněj-
ších komedií na světě - Pygmalion od G. B. Shawa. 
Hrají a zpívají: Jiří Kalužný, Petr Dohnal, Petra Janečková, Zdeněk 
Rumpík, Dagmar Novotná, 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 Jelínková ... 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 ** předprodej 
vstupenek od 10. 9.

JAZZ - FASHION - DANCE
koncert - módní přehlídka - balet

Módu přední české návrhářky HELENY FEJKOVÉ představí členové 
Baletu ND v Praze ve skupině současného tance DEKKADANCERS 
za doprovodu legendy českého jazzu JANY KOUBKOVÉ a jejího 
QUARTETU - znít bude sympatický jazz v rytmech afro i latino, 
swingu, free style, rocku i folku.
úterý 30. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné: přízemí 320 Kč, balkon 290 Kč **  
předprodej vstupenek od 17. 9.

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 jeden 
rok, v dalších letech se tam opakovaně vracela. Pohovoří o životě 
v desetimilionovém hlavním městě provincie Sichuan (S'-čchuan), 
o jihozápadních oblastech Číny obydlených nečínskými etniky 
a o tibetských oblastech. Zuzana Ježková studuje čínštinu a čín-
skou kulturu, v průběhu večera zazní osobní zkušenosti z bezpro-
středního setkávání s místními obyvateli, postřehy z každodenních 
zvyklostí. Autorka bude mít s sebou také čínský čaj, aby se návštěv-
níci pořadu mohli osvěžit. Budete-li chtít využít tuto nabídku, vez-
měte si prosím vlastní šálek nebo hrneček.
pondělí 8. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 10. 9.

NÁRODNÍ PARKY USA 2
Ze Salt Lake City přes Yellowstone, Crater Lake, 

Red Wood, St. Helens, Mt. Rainier, Olympic do Seattlu

Ing. Radko Chadima připravil večer z druhé části své cesty - volně 
navazuje na jarní přednášku. K tomu, co diváka čeká v této závěreč-
né části putování, uvádí jeho autor několik momentů z celé cesty:
„Po absolvování první části trasy vyrážíme ze Salt Lake City, hlav-
ního města mormonského státu Utah, přes solné pláně do nej-
staršího NP USA Yellowstone. Ohromné území s řadou tryskajících 
gejzírů, ale také divočina, kde můžete spatřit medvěda, bizona, 
losa. A pak perla - zasněžené břehy kráterového jezera zrcadlící 
se v sytě modré hladině. Slunná Kalifornie s tisíciletými sekvojemi 
- nejvyššími stromy planety. Kaldera sopky St. Helens a zasněžený 
vršek Mt. Rainieru v Kaskádovém pohoří. Sněžné putování v NP 
Olympic. A nakonec trajektem do Seattlu, kde se vyrábí obří le-
tadla Boeing.“
pondělí 22. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** 
předprodej vstupenek od 24. 9.
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Z NABÍDKY POŘADŮ NA LISTOPAD 2012 

4. 11. POPELÁŘI JEDOU
 Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej 

vstupenek od 1. 10.  

5. 11.   DIVOKÁ AFRIKA - RÁJ A PEKLO ZVÍŘAT
 Radek Klimeš - cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 10.

5. 11.  SLAPSTICK SONATA
 Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 1. 10. 

6. 11. 39 STUPŇŮ
 Činoherní divadlo B: Dejvické divadlo, Praha
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 1. 10. 

7. 11. KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
 Koncert
 Vstupné 230 Kč. Předprodej vstupenek od 17. 9. 

11. 11. MARTIN A SNĚHULÁČCI
 Akce pro děti: vítání Martina - posla zimy 

a lampionový průvod

12. 11. NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
 Milan Zacha Kučera - beseda s autorem 

knihy pojednávající o podzemních stavbách 
v dnešním Polsku, v prostoru mezi státní hranicí, 
Walbrzychem a Świdnicí.

 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 10.

13. 11. XINDL X - TURNÉ S LÁ$KOU
 Koncert
 Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 9. 

18. 11. KOCOURKOV
 Rodinné UFFOkousky: Kejklířské divadlo z Doudleb
 Představení pro děti od 8 let
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč. Předprodej 

vstupenek od 8. 10. 

19. 11. TAJUPLNÁ AFRIKA
 Alena a Jiří Márovi - cestopisný večer
 Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 10.

19. 11. SOUKROMÝ SKANDÁL
 Divadlo a hudba: Studio DVA, Praha
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 15. 10. 

21. 11. VŠECHNOPARTIČKA
 Zábavný pořad Karla Šípa a Josefa Aloise 

Náhlovského
 Vstupné: přízemí 260 Kč, balkon 240 Kč. 

Předprodej vstupenek od 15. 10. 

25. 11. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2012
 Vstupné 120 Kč, děti a studenti sleva 50 %. 

Předprodej vstupenek od 22. 10.

29. 11. ONE STEP BEFORE THE FALL
 Lenka Dusilová, Markéta Vacovská & Spitfire 

Company. Nový multižánrový projekt, jenž 
vzniká přímo v prostorách společenského centra 
UFFO a s jeho podporou. 

 Vstupné: přízemí 230 Kč, balkon 200 Kč. 
Předprodej vstupenek od 22. 10.

Rodinné UFFOkousky

V Inforecepci UFFO můžete i nadále zakoupit slevovou kartu. Po 
předložení karty získáte slevu 50 % na všech 18 představení v rám-
ci cyklu Rodinné UFFOkousky sezóny 2012/13. Dále majitel karty 
získá slevu 10 % na konzumaci v Kaffé Horn. Více informací na 
www.uffo.cz

POLÍZANICE MALÉ ČARODĚJNICE
Divadlo Tramtarie Olomouc
Pohádkové představení - vhodné od 5 let. Veselá pohádka pro ce-
lou rodinu o jedné kouzelnické holce, létajícím koštěti, mluvícím 
havranovi a tlusté knize kouzel.
Režie: Vladislav Kracík. Hrají: Johana Jančaříková/Dáša Rybářová/
Petra Konvičková, Alois Pešek/Jan Konopčík. Scéna: Markéta Ro-
sendorfová. Kostýmy: Iva Kučerová. Hudba: Martin Peřina.
neděle 7. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
16:00 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč ** předprodej 
vstupenek od 3. 9.

ARKTICKÝ ROBINSON
Wariot Ideal
Představení Vojty Švejdy - vhodné od 8 let. Představení o legendár-
ním českém polárníkovi Janu Eskymo Welzlovi se celé odehrává ve 
velkém eskymáckém iglú. 
Námět: Vojta Švejda. Hrají: Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Kateřina Hous-
ková/Marcela Máchová. Hudba: Jan Kalivoda. Animace: Zdeněk Dur-
dil. Technická spolupráce: Jakub Hybler. Výprava: Radka Mizerová.
neděle 14. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
18:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč ** předprodej 
vstupenek od 3. 9.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
TEArTR RAJDO
Pohádkové představení - vhodné od 3 let. Napínavý příběh na moti-
vy známé pohádky autorsky zpracovali a hrají Jitka a Jakub Doubra-
vovi. Představení vychází z českého loutkového kočovného divadla. 
Během pohádky jsou děti interaktivně zapojovány do děje formou 
osobitých soutěží. Na závěr se scéna promění v pouťovou střelnici.
neděle 21. 10. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
16:00 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč ** předprodej 
vstupenek od 3. 9.

DRAKIÁDA

Akce je sice pořádána zejména pro děti, ale zúčastnit se mohou i do-
spělí. Neplatí žádná omezení - fantazii se při výrobě (případně náku-
pu) draka meze nekladou. Každý soutěžící získá pamětní list, majitelé 
nejlépe létajících draků se navíc mohou těšit i na drobné ceny.
Prezence soutěžících od 13:30 do 14:00 hodin, vyhlášení výsledků 
cca v 15:00 hodin.
neděle 7. 10. ** „Dračí louka“ (na Kryblici za Pensionem Úsvit) ** 
startovné 10 Kč

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

Večer duchů je akce zejména pro děti, které se chtějí pobavit a zá-
roveň je jen tak něco nevyděsí. Pro ně a jejich rodiče je připravena 
ne příliš dlouhá, ani příliš náročná, avšak o to tajemnější podve-
černí procházka Trutnovem. Poslední říjnový večer ožijí na jižním 
trutnovském svahu některá známá i méně známá strašidla Podkr-
konoší. Každý účastník po zaplacení vstupného obdrží ke vstupen-
ce ještě pergamen s trasou, děti navíc i poukázku na dárek, který 
získají v cíli po úspěšném absolvování cesty.
středa 31. 10. ** start v Národním domě od 18:00 do 19:00 hodin 
** startovné: děti od 3 let i dospělí 25 Kč



 
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. pondělí PROMETHEUS (3D)
2. úterý Americký akční film. Ridley Scott, režisér filmů Vetřelec a Blade 

Runner, se vrací s žánrem, ke kterému pomáhal psát pravidla. 
V Prometheovi stvořil další výjimečný svět, v němž napínavé 
pátrání po kořenech naší civilizace na planetě Zemi zavede 
skupinu průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Hrají: 
N. Rapace, L. Marshall-Green, Ch. Theron, I. Elba.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 124 minut ** vstupné 130 Kč

3. středa PROMETHEUS (2D)
 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 124 minut ** vstupné 80 Kč

4. čtvrtek VÁŇA                                                          ART film - pro náročnější diváky

 Český dokumentární film. Filmový portrét legendárního 
žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. 
Způsob života, jaký žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho 
zakusit - vidět. Ojedinělým způsobem prožíváme jeden rok 
s Váňou v jeho maximální blízkosti. Režie: Jakub Wagner.

 Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 80 Kč

5. pátek REBELKA (3D)
6. sobota Americký animovaný rodinný film. Merida je zkušená lučištnice 

a impulzivní dcera krále Ferguse a královny Elinor. Je odhodlána 
jít si v životě svou vlastní cestou. Vzepře se starému zvyku 
zasvěcení pánům země. Silnému lordu MacGuffinovi, mrzutému 
Macintoshovi a svárlivému Dingwallovi. Režie: M. Andrews, 
B. Chapman. V českém znění B. Šedivá, S. Postlerová, 
K. Heřmánek, L. Skořepová, M. Stropnický, P. Zedníček a další.

 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 
česky ** 100 minut ** vstupné 130 Kč

7. neděle REBELKA (2D)
 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 

česky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

9. úterý  NEDOTKNUTELNÍ       
10. středa Francouzské komediální drama. Ochrnutý a bohatý aristokrat 

Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného 
mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými 
slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Režie: 
O. Nakache, E. Toledana. Hrají: F. Cluzet, O. Sy, C. Mollet, 
C. Mendy, E. Caen a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 80 Kč

11. čtvrtek  ANDĚLSKÝ PODÍL                                     ART film - pro náročnější diváky

  Britská komedie. Nezaměstnaný mladík se dostane na exkurzi 
do palírny whisky, kde objeví, že má pro degustaci tohoto 
nápoje značný talent. Nový snímek Kena Loache, napěchovaný 
whisky a vtipem, si letos odnesl z Cannes Velkou cenu poroty. 
Hrají: P. Brannigan, J. Henshaw, G. Maitland, J. Riggins a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 70 Kč

12. pátek  MÉĎA
13. sobota  Americká komedie. Plyšový medvěd může být skvělý
14. neděle společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíš 

diagnóza. A když ten plyšák mluví, chlastá jako duha, užívá lehké 
drogy a ještě lehčí holky, může se z něj vyklubat hlavní hrdina 
jedné z nejoriginálnějších komedií. Režie: Seth MacFarlane. Hrají: 
M. Wahlberg, M. Kunis, S. MacFarlane a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 106 minut ** vstupné 80 Kč

15. pondělí  THE AMAZING SPIDER-MAN (3D)            
16. úterý   Americký akční film. Komiksoví superhrdinové jsou u 

filmových diváků oblíbení. Tak jako se po letech objevil restart 
Batmana, začíná znovu i další z nich: pavoučí muž Spiderman. 
Opět budeme svědky nechtěné přeměny P. Parkera v mladíka 
s neuvěřitelnými schopnostmi. Režie: Marc Webb. Hrají: 

 A. Garfield, E. Stone, R. Ifans, S. Field a další.
 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 

česky ** 137 minut ** vstupné 130 Kč

17. středa THE AMAZING SPIDER-MAN (2D)
  Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno 

česky ** 137 minut ** vstupné 100 Kč

18. čtvrtek  MAZEL                                                    ART film - pro náročnější diváky

 Dánská tragikomedie. Originálně pojatá romance autenticky 
i s humornou nadsázkou zachycuje různé podoby lásky, ale 
především citlivě zobrazuje niternou potřebu po blízkém 
člověku, touhu po opravdové lásce. Režie: Mads Matthiesen. 
Hrají: K. Kold, E. Steentoft, L. S. Hougaard, D. Winters a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 80 Kč

19. pátek  SVATÁ ČTVEŘICE
20. sobota  Česká romantická komedie. Ondra s Vítkem jsou kamarádi 
21. neděle a navíc sousedi z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí 

v naprosté harmonii. Jejich manželky, Dita a Marie, se mají 
rády. Ondrovi dospívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími 
dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc: 
postelová nuda. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: J. Langmajer, H. Čermák, 
M. Procházková, V. Čermáková, L. Munzar, V. Marhold a další.

 Mládeži nepřístupno ** 78 minut ** vstupné 80 Kč

23. úterý AŽ VYJDE MĚSÍC
24. středa Americká romantická komedie. Režisér Wes Anderson se 

ve svém nejnovějším filmu vrací do 60. let minulého století 
a vypráví příběh dvou dvanáctiletých dětí, které se do sebe 
zamilují a utečou spolu. Jejich zmizení obrátí život poklidného 
městečka vzhůru nohama. Hrají: B. Willis, E. Norton, T. Swinton, 
B. Murray, F. McDormand a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 80 Kč

25. čtvrtek  POSEL                                                         ART film - pro náročnější diváky

 České drama. Režisér Vladimír Michálek nachází pod slupkou 
partnerského dramatu ze současného velkoměsta neventilované 
fobie mladých lidí, kteří jako by se nemohli zastavit a nevšímají 
si, že při své jízdě životem bourají více, než by si přáli. Hrají: 
M. Hádek, J. Vyorálek, E. Leimbergerová, G. Mikulková, 

 J. Kolařík, S. Zindulka a další.
 Mládeži nepřístupno ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

26. pátek   LET’S DANCE: REVOLUTION (3D)
27. sobota  Americký hudební romantický film. Mladá tanečnice Emily 

přijíždí do Miami s velkým snem tančit na profesionální úrovni. 
Na jedné plážové party se seznámí se Seanem a protančí s ním 
celou noc. Sean vede kontroverzní pouliční taneční hnutí MOB, 
které se drze dere vpřed a tančí na nejrušnějších místech ve 
městě. Režie: Scott Speer. Hrají: A. G. Sevani, K. McCormick, 
R. Guzman, S. Boss a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 130 Kč

28. neděle LET’S DANCE: REVOLUTION (2D)
 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 80 Kč

29. pondělí  BEZ KALHOT
30. úterý  Americká komedie. Ve svém filmu režisér Steven Soderbergh 
31. středa otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován 

zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako 
striptér a o své herecké kariéře pouze snil. Tatum však ve 
snímku nehraje sám sebe, ale svého staršího rádce Mika. Dále 
hrají: M. McConaughey, A. Pettyfer, O. Munn a další. 

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 80 Kč

KINO VESMÍR PROMÍTÁ 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 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
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