
ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LISTOPADU 2012
čtvrtek 1. 11. PRAVDA O BOŽENĚ NĚMCOVÉ

Přednáška PaedDr. Karla Řeháka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

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 

pátek 2. 11. 3. PODZIMNÍ PLES ZŠ KOMENSKÉHO
Program: The Beatles Revival Band - Pangea, HF Band, 
UV show, taneční vystoupení
Pořadatel: Nadační fond Ámos při ZŠ Komenského
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin

neděle 4. 11. POPELÁŘI JEDOU
Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin  

pondělí 5. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Radek Klimeš: Divoká Afrika - Ráj a peklo zvířat 
Pořadatel: SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 5. 11.   DIVOKÁ AFRIKA - RÁJ A PEKLO ZVÍŘAT
Radek Klimeš - cestopisný večer 
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pondělí 5. 11.   SLAPSTICK SONATA
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin

úterý 6. 11. SLAPSTICK SONATA
Představení Cirku La Putyka pro SŠ 
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 11:00 hodin

úterý 6. 11. 39 STUPŇŮ
Činoherní divadlo B: Dejvické divadlo, Praha
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 7. 11. KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin  

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

pátek 9. 11. KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Koncert a beseda pro SŠ a 8. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 9:00 hodin 

sobota 10. 11. MICHAL JE KVÍTKO!
Představení pro děti s Michalem Nesvadbou
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia, a. s.
kino Vesmír ** 10:30 hodin ** předprodej vstupenek: 
TIC na Krakonošově nám.

neděle 11. 11. MARTIN A SNĚHULÁČCI
Akce pro děti
Pořadatel: SCT
odchod průvodu od společenského centra UFFO 
v 17:00 hodin, akce na Krakonošově náměstí 
cca od 17:15 hodin 

pondělí 12. 11. DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - HSM ** 9:00 hodin

pondělí 12. 11. NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE 
Milan Zacha Kučera - beseda s autorem knihy 
pojednávající o podzemních stavbách v dnešním Polsku
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

úterý 13. 11. XINDL X - TURNÉ S LÁ$KOU 
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 14. 11. DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

čtvrtek 15. 11. ELIŠKA Z RATIBOŘIC - MÁLO ZNÁMÁ ŠLECHTIČNA 
NA STŘEDOVĚKÉM HRADU VÍZMBURKU
Přednáška Mgr. Aleny Křivské
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 16. 11. PSYCHOTRONIKA - CO DÁVÁ A CO BERE?
Přednáška Martina Ševčíka
Pořadatel: AC Trutnov
Národní dům - malý sál ** 18:00 hodin ** vstup zdarma

sobota 17. 11. WEBROVKAFEST
11. ročník charitativního festivalu. Vystoupí dívčí 
divadelní soubor KaRaJaPeJi a Ba, kapely AN 26, 
Poslední lež, Pepa Lábus a spol., Máma Bubo, Echt!, 
PPP, Moonlight Expres, EgoFear, Bahňous a spol. 
Moderují Kateřina Frimlová a Ladislav „Munky“ 
Valnoha. Bavit vás budou František Tomášek 
a Kuba Soldán (SolTo!). 
Více informací: www.webrovkafest.com
Pořadatel: Trutnovská alternativní scéna
Chata Webrovka ** 14:30 hodin ** minimální 
příspěvek na děti z dětských domovů 150 Kč

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 www.ticketstream.cz

sobota 17. 11. 2. TRUTNOVSKÝ VINAŘSKÝ BÁL
Hrají Levou rukou band a Cimbálová muzika 
T. Zouhara, vystoupí mažoretky - skupiny Růžičky, 
Střepy a Mamateam, připraveny jsou ochutnávky 
svatomartinských vín
Více informací: www.vinaritrutnov.cz
Pořadatel: Přátelé dobrého vína, o. s., ve spolupráci 
s SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** 
předprodej vstupenek v ceně 349 Kč: Inforecepce UFFO

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 

neděle 18. 11. KOCOURKOV
Rodinné UFFOkousky: Kejklířské divadlo z Doudleb
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 18:00 hodin
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pondělí 19. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Radko Tásler: Zpřístupňování historického 
důlního díla Kovárna Pec pod Sněžkou
Pořadatel: SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 19. 11. TAJUPLNÁ AFRIKA
Alena a Jiří Márovi - cestopisný večer
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pondělí 19. 11. SOUKROMÝ SKANDÁL
Divadlo a hudba: Studio DVA, Praha
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin  

středa 21. 11. VŠECHNOPARTIČKA
Zábavný pořad Karla Šípa a Josefa Aloise Náhlovského
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 21. 11.
čtvrtek 22. 11.

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
Představení pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 22. 11. CESTUJEME PO EVROPĚ
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

neděle 25. 11. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2012
Pořadatel: o. s. Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov 
a SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 18:00 hodin

pondělí 26. 11. DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2012
Představení pro školy
Pořadatel: o. s. Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov 
a SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 
hodin

čtvrtek 29. 11. DOTEKY POEZIE S VĚROU KOPECKOU
Literární setkání
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 29. 11. ONE STEP BEFORE THE FALL
Lenka Dusilová, Markéta Vacovská & Spitfire Company
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

 VÝSTAVY
do 4. 11. KAREL KRATOCHVÍL: MALÍŘ A GRAFIK (1912 - 1998)

Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 6. 11. ČESTMÍR SUŠKA: OUTSIDE/INSIDE
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

do 13. 11. PŘIBLIŽOVADLA
Výstava „přibližovadel“ v pojetí českých a polských 
autorů
Pořadatel: SCT
Radnice na Krakonošově nám. ** 
otevřeno pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin

do 24. 11. JIŘÍ KORNATOVSKÝ: MEDITACE KRESBOU
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 29. 11. VÝSTAVA VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ 
S TÉMATEM KOJENÍ
Více informací: www.mckarolinka.cz 
a www.szstrutnov.cz 
Pořadatel: Mateřské centrum Karolínka
VOŠ a SZŠ Trutnov (Procházkova 303) ** otevřeno 
ve dnech školního vyučování 8:00 - 17:00 hodin

do 31. 12. EVA KEŠNEROVÁ: KOUZLO NECHTĚNÉHO
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 3. 2013 TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 11. - 31. 12. JAN SUCHARDA: ISLAND
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT 
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání 
filmu

1. 11. - 31. 12. LUBOŠ ZVIČINA: OBRAZY VE FRAKTÁLECH
Krkonošský malíř, grafik, autor animovaných 
výtvarných filmů vystavuje své PC grafiky
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz 
Galerie Hippo (Bulharská 63)

9. 11. - 30. 11. POLSKO-ČESKÉ KRKONOŠE
Vernisáž 8. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

14. 11. - 11. 12.  IVANA ŠTENCLOVÁ: INTENZIVNĚ
Vernisáž 13. 11. od 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

15. - 18. 11. VÝSTAVA PATCHWORKU
Více informací: www.okpk.cz 
Pořadatel: Orlicko-krkonošský patchworkový klub
Stará radnice na Krakonošově nám.

23. 11. - 27. 1. KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ …
Vernisáž 22. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve 
spolupráci s pivovarem KRAKONOŠ, spol. s r.o., 
a Petrem Píchou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY
středy 7., 14., 
21. a 28. 11. 

VÝUKA PRÁCE S INTERNETEM PRO SENIORY
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 10:00 hodin

čtvrtek 15. 11. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025 
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

17. - 18. 11. TIFFANY VITRÁŽE
Naučíte se řezat tvary ze skleněných desek podle 
šablon, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, 
patinovat.
cena 1600 Kč (víkend), 850 Kč (1 den) - rezervace 
předem nutná

17. - 18. 11. KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
S sebou: černobílý portrét
17. 11. 9:30 - 17:00 hodin, 18. 11. 9:30 - 15:00 hodin ** 
cena 1950 Kč  

čtvrtek 22. 11. KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Naučíte se míchat barvy, zapouštět, vykrývat, 
akvarelovou a solnou techniku.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 24. 11. PALIČKOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz vede Lenka Máslová-Špetlová, nositelka 
certifikátu Originální krkonošský výrobek.
10:00 hodin ** cena 800 Kč

čtvrtek 29. 11. VÁNOČNÍ KERAMIKA, KERAMIČTÍ ANDĚLÉ
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

čtvrtek 29. 11. HEDVÁBNÉ ŠPERKY
Šperky z různých druhů hedvábí s využitím folie 
Lamitex
Lektorka: Anna Talábová
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 1. 12. STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU
Budeme vyrábět drátované ozdoby, ozdoby z pedigu 
či slámy, zdobit perníčky, svíčky a ozdoby z vosku, 
korálkové zdobení svícnů, vánoční hvězdy z korálků, 
háčkované vánoční ozdoby, keramické jmenovky 
k dárkům, vánoční přání z ručního papíru, netradiční 
ozdoby, pedigové zvonečky. 
13:30 hodin ** cena 70 Kč, děti 50 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
čtvrtek 15. 11. od 17:00 hodin

V rámci Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji se 
v naší knihovně (v prostorách studovny) uskuteční ukázková ho-
dina z kurzu Práce s informacemi. Akce je určena všem, kteří mají 
potřebu vyhledávat dokumenty v našem informačním aparátu.

LOVCI PEREL

V říjnu se oddělení pro děti připojilo k akci pořádané Knihovnou 
města Hradce Králové „Lovci perel“. Děti, které budou mít zájem 
stát se lovci perel, musí v knihovně objevit speciálně označené 
knihy, tzv. perlorodky, a přečíst je. Následně potom zodpovědět 
několik otázek. V každé „perlorodce“ je ukryta speciální hrací 
karta. Co kniha, to perla. Zveme děti, které se chtějí potopit do 
hlubin příběhů, aby si přišly navléknout svou šňůru perel. Akce 
bude trvat od listopadu 2012 do června 2013. Bližší informace 
v oddělení pro děti.

CESTUJEME PO EVROPĚ
Velká Británie aneb Na stopě
čtvrtek 22. 11. od 16:00 hodin

V našem listopadovém cestování Evropou navštívíme Velkou Britá-
nii. Jak je známo, je to země milovníků čaje, whisky a tradic, mistrů 
detektivek, dvoupatrových autobusů … Je to vlast Shakespeara, 
ale i Beatles. K Velké Británii neodmyslitelně patří gentlemani 
a jejich kluby, kriket, dostihy, neustále sledovaná královská rodina 
a mnoho dalšího, co bohužel ve svém podvečerním setkání nestih-
neme probrat. Anglie je jedním z mála evropských ostrovních stá-
tů. Zdá se, že ovlivňuje dějiny světa výrazněji než jiné země.
Děti se dozví, že první podzemní dráha byla v Londýně již v roce 
1863 a také že jedna z prvních sérií povídek o Sherlocku Holme-
sovi se jmenovala Skandál v Čechách a mnoho dalšího, co upou-
tá jejich pozornost. Zahrají si na detektivy a také, jak je zvykem 
u těchto setkání, si ve výtvarné části vyzkouší, k čemu se dají vy-
užít otisky prstů.
Těšíme se na všechny zvídavé děti mladšího školního věku.

DOPOLEDNE S NEJMLADŠÍMI ČTENÁŘI
pondělí 12. 11. v pobočce HSM

středa 14. 11. v oddělení pro děti na Krakonošově nám.

V pondělí 12. 11. a ve středu 14. 11. bude pobočka v HSM a oddělení 
pro děti na Krakonošově náměstí od 9:00 hodin k dispozici mamin-
kám na mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde mají možnost 
prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými knížkami a stejně 
starými kamarády. 

VÝUKA PRÁCE S INTERNETEM PRO SENIORY
středy 7., 14., 21., 28. 11.

Ve středu 7. 11. od 8 do 10 hodin proběhne v oddělení studovny 
velmi oblíbený kurz výuky seniorů v práci s internetem. Následné 
lekce budou probíhat vždy ve středu (tedy 14., 21., 28.) po celý 
listopad. Vzhledem k velkému zájmu je vhodné, aby zájemci svo-
ji účast nahlásili předem pracovnicím v oddělení studovny - tel. 
499 815 544.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

PRAVDA O BOŽENĚ NĚMCOVÉ

Na základě poznatků předních badatelů, publicistů a literárních his-
toriků (Helena Sobková, Miroslav Ivanov, Jaroslav Šůla ad.) seznámí 
přednášející PaedDr. Karel Řehák posluchače s mimořádně zajímavými 
a také poněkud nečekanými otázkami týkajícími se narození a s tím 
souvisejícího původu spisovatelky Boženy Němcové. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 1. 11. v 17:00 hodin. Vstup volný.

POLSKO-ČESKÉ KRKONOŠE

Muzeum Podkrkonoší se jako partner Jeleniogórskieho Centra Kultury 
podílí na pořádání letošního prvního ročníku fotografického festivalu 
Polsko-české Krkonoše. Skupina českých a polských fotografů v létě 
2012 absolvovala v rámci projektu podpořeného Evropskou unií mj. tý-
denní soustředění na polské boudě Odrodzenie nedaleko Špindlerovy 
boudy. Fotografie pořízené během tohoto workshopu jsou zároveň já-
drem jedinečné výstavy. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 8. 11. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 
30. 11. 2012. 

ELIŠKA Z RATIBOŘIC - MÁLO ZNÁMÁ ŠLECHTIČNA 
NA STŘEDOVĚKÉM HRADU VÍZMBURKU

Mgr. Alena Křivská představí veřejnosti populární formou nové po-
znatky z dějin Trutnovska, vztahující se k Elišce z Ratibořic, žijící na 
středověkém hradu Vízmburku a zapojující se výraznou měrou do spo-
lečenského a duchovního života v Podkrkonoší a Kladsku na přelomu 
14. a 15. století. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 15. 11. v 17:00 hodin. Vstup volný.

KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ …
430 let trutnovského pivovaru (1582 - 2012)

Muzeum Podkrkonoší připravilo ve spolupráci s pivovarem KRAKONOŠ, 
spol. s r.o., a Petrem Píchou výstavu o historii výroby piva v Trutnově, která 
sahá již do středověku. Současný pivovar ovšem odvozuje svou historii od 
roku 1582. Na výstavě budou k vidění dobové fotografie, reklamy, doku-
menty, lahve, etikety či sudy trutnovského pivovaru. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 22. 11. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 
27. 1. 2013.

DOTEKY POEZIE S VĚROU KOPECKOU

Básnířka, fotografka a překladatelka Mgr. Věra Kopecká z Broumo-
va představí ukázky ze svých knih a poezie, které doplní fotografiemi 
z přírody. Pohovoří rovněž o Středisku východočeských spisovatelů, o li-
terárních festivalech a plenérech a česko-polské spolupráci v literární 
a výtvarné oblasti. 
Literární setkání se koná ve čtvrtek 29. 11. v 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. století 
a zanikl v roce 1447. Hrad Vízmburk bývá často označován jako „vý-
chodočeské Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně 
bohaté množství nálezů, které byly získány při archeologickém výzku-
mu, zahájeném v roce 1972, a umožňují nám tak nahlédnout do života 
středověkých obyvatel našeho regionu. Návštěvník výstavy se seznámí 
nejen s historií hradu Vízmburk, ale bude moci zhlédnout velké množ-
ství keramických nádob, kovových předmětů i stavebních prvků, obje-
vených archeology při výzkumu hradu. Výstava potrvá do 31. 3. 2013.
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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

JIŘÍ KORNATOVSKÝ: MEDITACE KRESBOU

Od 25. 10. je možné v prostorách městské galerie zhlédnout výstavu 
monumentálních kreseb ak. mal. Jiřího Kornatovského nazvanou Me-
ditace kresbou. Jde o putovní projekt, který volně navazuje na stejno-
jmennou akci realizovanou v roce 2003 Národní galerií v Praze. Ten-
tokrát jej společně organizují Galerie Klatovy-Klenová, Galerie města 
Trutnova a Oblastní galerie v Liberci. Tyto instituce se v uvedeném po-
řadí 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 Jiří-
ho Kornatovského nejsou unikátní jen svým rozměrem, ale také proce-
sem vzniku, do nějž autor zapojuje mnohdy celé své tělo. Soustředěný-
mi pohyby na plátně či papíře zaznamenává abstraktní objekty, které 
jsou hmotným obrazem jeho meditace kresbou. 
Výstava potrvá do 24. 11.

EVA KEŠNEROVÁ: KOUZLO NECHTĚNÉHO

Do konce roku bude ve výstavních prostorách Městského úřadu v Trut-
nově k vidění unikátní výstava prací trutnovské fotografky Evy Kešne-
rové. Je to první velké samostatné představení její lyrické fotografické 
tvorby trutnovské veřejnosti. Autorka, která se dlouhou dobu věno-
vala především textilním výtvarným technikám, se začala vyjadřovat 
pomocí fotografie. Právě toto médium jí umožnilo projevit smysl pro 
kompozici, jemnou barevnost a objevování kouzla v těch nejobyčej-
nějších věcech kolem nás. Tentokrát vystavuje záběry z popílkového 
jezera, které ovšem nejsou dokumentem tohoto zvláštního produktu 
lidské činnosti, ale ryze výtvarným skvostem, fotografickými obrazy, 
které působí jako záznam mikro nebo makro světa. 

 Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

JAZZINEC 2012

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

Věhlasný varhaník a hráč na syntezátory odehraje jeden ze svých dvou 
českých koncertů. Nezaměnitelnou a originální hudební koláž dokáže 
uvést i během svých ojedinělých sólových vystoupení, kdy usedá pouze 
za klavír. Ta jsou proto považována za velkou událost a v ČR se v této 
podobě představí poprvé.

HARRY WATERS (Velká Británie)
sobota 17. 11. - 17th November Party 

19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Britský jazzový klávesista, syn pinkfloydovské legendy Rogera Waterse 
a člen jeho doprovodné kapely se vrací do Trutnova, odkud se násled-
ně vydá na turné. Ač původně zaměřením rocker, od dvaceti let po-
stupně propadl jazzu. Od té doby hraje nejen staré jazzové standardy, 
ale i vlastní skladby. 

Více informací na www.jazzinec.cz

VÁNOČNÍ STROM 2012

První adventní neděle v Trutnově přináší už tradičně možnost strá-
vit pohodové odpoledne na Krakonošově náměstí a stát se svěd-
ky slavnostního rozsvícení velkého vánočního stromu. Je to také 
příležitost pro klidné zastavení v uspěchaném předvánočním čase 
a pro setkání s přáteli. Adventní neděle je rovněž dnem rozsvíce-
ní prvních adventních světýlek. Můžete si tedy s sebou vzít svíčku 
v kalíšku, pokud i vy ji chcete rozsvítit pro pohodu a porozumě-
ní v našem městě.
V rámci letošní akce bude probíhat prodej ve stáncích od 14:30 
do 17:30 hodin. V nabídce stánků určitě najdete občerstvení (něco 
na hlad, něco na chuť, něco na žízeň, něco pro zahřátí), adventní 
či vánoční drobné zboží - např. adventní věnce a aranže, jmelí, 
svíčky, slaměné ozdoby, přírodní mýdla, výrobky z pedigu, košíky, 
dekorace ... 
Program akce, který začne v 15:00 hodin, nabídne:
* představení Dřevěného divadla „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb Cesta 

do Betléma“
* vystoupení Cimbálové muziky ZÁDRUHA
Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v 16:45 hodin.
neděle 2. 12. ** Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

MIKULÁŠOVINY

Setkání s Mikulášem, krásnými a milými anděly a strašidelnými čer-
ty. To jsou Mikulášoviny, tradiční a velmi oblíbená akce pro děti. Ty 
se mohou těšit na drobný dárek a na novou show Divadla Mazec, 
které v Trutnově vždy mělo velký úspěch u dětí i rodičů. Pořad Blue 
GiGi je plný písniček a soutěží.
Blue GiGi je devítiletá dívenka s nevšedním chováním, jménem 
i vzezřením. Hraje na bubny, ráda zpívá a tancuje. Je šťastná, když 
může všechna dobrodružství, podivné nápady a neobvyklé soutěže 
provádět s velkou partou kluků a holek.
Doporučujeme zajistit si včas vstupenky v předprodeji.
úterý 4. 12. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 17:00 ho-
din ** vstupné: děti 35 Kč + poukaz na dárek 20 Kč, ostatní 70 Kč 
** předprodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO od 5. 11. 

IVANA ŠTENCLOVÁ: INTENZIVNĚ

Ivana Štenclová (1980), absolventka Akademie výtvarných umění 
v Praze (ateliér kresby, prof. Jitka Svobodová), patří mezi výrazné 
autory, kteří svým dílem oslovili veřejnost už za vysokoškolských stu-
dií a jejichž nástup na uměleckou scénu byl proto plynulý a přiroze-
ný. Experimentuje s formou a často zpracovává netypické výtvarné 
materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy 
z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního 
válečku či razítek, vypaluje laserem motivy skrze plech ...). Obsahový 
náboj jejích děl vždy vystupuje intenzivně do popředí a dokonale 
zvládnutá, často objevná technika ho jen podporuje. Malířka s ne-
zvyklou invencí stále hledá nové cesty a způsoby zobrazení svého 
klíčového tématu, jímž byly a jsou její nejužší vztahy. Štenclová je 
zastoupena sedmi díly v pražské Národní galerii i ve významných 
světových sbírkách - např. Nadace J. a M. Jelínek (Švýcarsko) či Mu-
seum moderního umění A. Warhola (Slovensko). V současnosti žije 
a pracuje v Ostravě.
Vernisáž se koná v úterý 13. 11. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
14. 11. - 11. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma



Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

SLAPSTICK SONATA
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka

Mezinárodní projekt nového cirkusu. Slapstick Sonata je před-
stavení, které spojuje Mozartovy sonáty s groteskní komedií 
éry němého filmu a vytváří doslovnou kombinaci vrcholného 
umění a populární kultury. Vizuální poezie se v něm potkává 
s absurdní fyzickou komedií a současným cirkusovým projevem. 
Vzdušná akrobacie, pády, klaunské skopičiny, tanec, živá hudba 
a teatrální prvky, to vše se spojuje ve volně plynoucí proud od-
kazů na žánry od klasické opery po grotesku. Pro tuto inscenaci 
oslovil Cirk La Putyka režiséra a uměleckého ředitele finského 
souboru Circo Aereo Maksima Komara, který je jednou z nejdů-
ležitějších osobností novocirkusového umění nejen ve Finsku, 
ale i v Evropě.
Režie: Maksim Komaro. Účinkují: Jiří Weissmann, Vojtěch Fülep, 
Anna Schmidtmajerová, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Šárka 
Bočková.
pondělí 5. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
20:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 1. 10.

39 STUPŇŮ
Činoherní divadlo B: Dejvické divadlo, Praha

Komedie na motivy klasického špionážního filmu. Předlohou pro 
napsání této britské komedie se stal stejnojmenný, dnes už klasic-
ký film Alfreda Hitchcocka z roku 1935. 
Režisér David Ondříček, pro něhož je tato inscenace zároveň prv-
ní divadelní režií, vychází nejen z divadelního textu, který jeho 
autor napsal pro čtyři postavy, ale také se inspiruje Hitchcock-
ovým filmovým zpracováním původního špionážního románu 
Johna Buchana z roku 1915. Hlavní hrdina Richard Hannay se 
podivnou shodou okolností dostane do nezáviděníhodné situa-
ce. V jeho bytě je zavražděna neznámá agentka a on se stane 
hlavním podezřelým. Začíná hon na zločince, během něhož se 
Hannay snaží nejen uprchnout, ale především nalézt a usvědčit 
pravé viníky.
Režie: David Ondříček. Hrají: Jaroslav Plesl, Simona Babčáková/
Tatiana Vilhelmová, Václav Neužil, David Novotný.
úterý 6. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo B - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 1. 10.

SOUKROMÝ SKANDÁL
Divadlo a hudba: Studio DVA, Praha

Komedie o lásce v době finanční krize. Mladý zadlužený ma-
nažer využije celosvětové „pandemie upřímnosti“ a pokusí 
se kvůli penězům svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si 
uměl představit, jak velký skandál tím způsobí ... Už jste ně-
kdy přemýšleli o tom, co byste na sebe prozradili v záchvatu 
poruchy sebeovládání, kdybyste najednou byli k sobě i k ostat-
ním naprosto upřímní? Jak by vypadala vaše chvilka prav-
dy? Myslíte, že by bylo možné o ní mluvit s člověkem, se kte-
rým půjdete do divadla na tuto inscenaci? Nebo by bylo lepší, 
aby raději nevěděl, jaké upřímnosti by se od vás mohl dočkat?  
Režie: Patrik Hartl. Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš 
Kramár, Kristýna Fuitová Nováková, Alexander Hemala.
pondělí 19. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup 
na abonentky, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** předprodej 
vstupenek od 15. 10. 

MÍNUS DVA

Inscenace Divadla Bolka Polívky, na kterou se předplatitelé 
skupiny Činoherní divadlo A těšili, se v listopadovém termí-
nu bohužel uskutečnit nemůže z důvodu pracovního vytíže-
ní obou hlavních protagonistů - Bolka Polívky a Milana Lasici. 
Omlouváme se, ale tuto skutečnost nejsme schopni ovlivnit. 
Představení bude uvedeno v průběhu této divadelní sezony 
v náhradním termínu, o kterém budete včas informováni. Dě-
kujeme za pochopení.

Rodinné UFFOkousky

POPELÁŘI JEDOU
Buchty a loutky
Představení pro děti od 5 let. Co našli popeláři za popelnicí? 
Příběh, který se opravdu stal ... Bláznění s živou hudbou a ži-
vými loutkáři. 
Režie: Vít Brukner. Výprava: Buchty a loutky a hosté. Hudba: 
Vít Brukner, Tomáš Procházka. Hrají: Zuzana Bruknerová, Kris-
tina Maděričová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner, To-
máš Procházka, Lukáš Valiska.  
neděle 4. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
16:00 hodin ** vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 1. 10.

KOCOURKOV
Kejklířské divadlo z Doudleb
Představení pro děti od 8 let. Dvojice Vojta Vrtek a Jan Brůček 
připravila novou loutkovou, jarmareční, kejklířskou pohádku. 
Dva bývalí starostové Kocourkova putují světem a chtějí, aby 
lidé rozsoudili jejich při - „Kdo může za zkázu Kocourkova“. 
Všem vyprávějí příběh a líčí okolnosti, které ke zkáze vedly. 
Nakonec díky své touze najít odpověď a díky své hlouposti roz-
hodnou, že za zkázu města může ... 
neděle 18. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
18:00 hodin ** vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 8. 10.

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Milan Zacha Kučera: přednáška, fotografie, film a beseda 

s autorem knihy u příležitosti jejího vydání

Tajný říšský projekt Anlage Riese.
Vůdcův hlavní stan, továrna, laboratoře nových zbraní?
Proč do podzemí Sovích hor přišlo tolik betonu jako na všechny 
protiletadlové kryty za celý rok 1944?
Co bylo tehdy vybudováno a co nyní může návštěvník v pod-
zemí uvidět?
Nedaleko Broumova i pod zámkem Książ (Wałbrzych) je stále 
ukryto tajemství ...
Milan Zacha Kučera se bádáním v oblasti záhad zabývá a před-
náší o nich již od roku 1992. Je účastníkem a iniciátorem mno-
ha záhadologických expedic. Je jediným zahraničním spolupra-
covníkem polské S.G.P. (Sowiogorska Grupa Poszukiwawcza), 
skupiny věnující se se souhlasem polských oficiálních míst od-
halení tajemství Sovích hor. Kniha Největší tajemství Třetí říše 
je výsledkem jeho terénního výzkumu i zpracování mnoha 
polských zdrojů. Je pro česko-slovenské prostředí něčím zcela 
novým, neznámým, tak jako ony tajemné nacistické podzemní 
objekty, o kterých pojednává.
pondělí 12. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 60 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 10.
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Společenské centrum Trutnovska 
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KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

Český rockový „Ježíš“ s kapelou Leaders připomene řadu hitů 
ze své dlouhé kariéry. Zpěvák Kamil Střihavka letos slaví 20 let 
od svého vstupu do světa muzikálu a při této příležitosti vydal 
album s názvem „Muzikál a film“. Toto CD obsahuje reprezen-
tativní výběr písní, kterými Střihavka zazářil na divadelních 
scénách, uvádějících jak díla renomovaná, tak původní muzi-
kálovou tvorbu. Koncert však přinese průřez celou dosavadní 
tvorbou, a tudíž nebudou chybět hity legendárních BSP, No 
Guitars i ostatních projektů, ve kterých Kamil Střihavka půso-
bil.
středa 7. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 
hodin ** vstupné 230 Kč ** předprodej vstupenek od 17. 9. 

XINDL X 
TURNÉ S LÁ$KOU

Zpěvák Xindl X vydal v září nové CD LÁ$KA a v rámci pro-
pagačního turné vystoupí i ve společenském centru UFFO.    
A co dodává autor sám k novému CD, jež představí spolu se 
svými největšími hity během TURNÉ S LÁ$KOU? „I když se des-
ka jmenuje Láska, milostné balady nečekejte. Těch dvanáct pís-
ní je dvanáct portrétů lidí, co chtějí být milováni a myslí si, že 
aby je někdo miloval, musí být slavní a bohatí. Tak se ženou 
za slávou a bohatstvím, a aby to získali, jsou ochotni obětovat 
všechno. Včetně té lásky, kvůli níž to původně dělali.“ 
úterý 13. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 9. 

VŠECHNOPARTIČKA
Karel ŠÍP a Josef Alois NÁHLOVSKÝ

Zábavný pořad Karla Šípa tentokrát s jediným hostem - Josefem 
Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o spor-
tovních aktivitách i cestách do zahraničí. Tento improvizovaný 
pořad plný veselých historek volně navazuje svým stylem na 
televizní Všechnopárty. Prostor dostanou i dotazy diváků. 
Partner akce: LOM Babí, a.s.
středa 21. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
19:00 hodin ** vstupné: přízemí 260 Kč, balkon 240 Kč ** 
předprodej vstupenek od 15. 10. 

ONE STEP BEFORE THE FALL
Lenka DUSILOVÁ, Markéta VACOVSKÁ 

& SPITFIRE COMPANY

Hypnotická zvuková a hlasová vlna v podání zpěvačky Lenky 
Dusilové a anarchistický tanec Markéty Vacovské se v jediném 
momentu střetávají uprostřed boxerské arény. Nový multižán-
rový projekt vysoce oceňovaného uskupení Spitfire Company 
tematizuje motiv vyčerpanosti a osvobození. Jaká odpověď se 
skrývá v otázce: Co udělám, když se ocitnu na okraji propasti? 
Vykročím? Touha je často silnější než racionální uvažování. 
Režie: Petr Boháč 
Příprava tohoto projektu probíhá přímo v prostorách společen-
ského centra UFFO a vzniká za jeho podpory. 
čtvrtek 29. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 
19:00 hodin ** vstupné: přízemí 230 Kč, balkon 200 Kč ** 
předprodej vstupenek od 22. 10.  

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2012

DANCE FESTIVAL TRUTNOV je projekt zaměřený na propojení pro-
fesionální a amatérské sféry scénického tance. Cílem je vytvoření 
kompaktního představení, do něhož se může zapojit kdokoliv z celé 
České republiky, a to jak tanečníci, tak i zájemci z řad veřejnosti. Čty-
řicet účastníků pak pracuje po dobu deseti dnů pod vedením profesi-
onálních lektorů, kteří s nimi vytvářejí jednotlivé choreografie, jež se 
postupně propojí v jeden celistvý příběh. 
Samotný festival je rozdělen do tří fází - první dvě (srpen a říjen) jsou 
přípravné a třetí (listopad) je vyvrcholením celého projektu, kdy veřej-
nost může zhlédnout připravené představení na vybrané téma a vy-
zkoušet si v průběhu dne některé z tanečních technik. 
„MEZI SVĚTY“ - to je téma letošního ročníku. Lektoři měli za úkol 
tento námět zpracovat a dále s ním interaktivně tvořit během work-
shopů s účastníky. 
V první části finálového vystoupení se představí ve svých sólových vý-
stupech (Luz - Světlo, Distant Shores - Vzdálená pobřeží, Aporia, Step 
Flow) čtyři profesionální tanečníci a zároveň lektoři a choreografové 
letošního ročníku. Druhá část patří vystoupení „Mezi světy“, tedy na-
studovaným choreografiím, které vznikly při spolupráci během dru-
hého ročníku festivalu. 
Festival pořádá Studio, o. s., Trutnov ve spolupráci se ZUŠ Trutnov 
a Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas. Partnery 
letošního ročníku jsou město Trutnov, Ministerstvo kultury ČR, Králo-
véhradecký kraj, AD reklama, NIPOS.
neděle 25. 11. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **  
18:00 hodin ** vstupné 120 Kč, děti do 15 let a studenti (po před-
ložení studentského průkazu) 50 % sleva ** předprodej vstupe-
nek od 22. 10.

TANEČNÍ KURZY
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Vzhledem k zájmu připravujeme opět Taneční kurzy pro manžel-
ské páry a taneční dvojice pod vedením manželů Poznarových. 
Kurzy se budou konat v Národním domě. Kurzovné: 1200 Kč za 
taneční pár.

PRO ZAČÁTEČNÍKY
Termíny lekcí: středy 9., 16., 23. a 30. ledna, 13. a 20. února 2013 
vždy od 19 do 21 hodin. Věneček 27. 2. od 19 do 23 hodin (případ-
ně od 18 do 22 hodin).
Přihlásit se můžete do 30. 11. 2012 na e-mailové adrese: 
rygrova@uffo.cz
V přihlášce vždy uveďte jména a příjmení obou tanečních partne-
rů, telefon a e-mailovou adresu jednoho z tanečního páru. Neza-
pomeňte uvést, že se jedná o kurz pro začátečníky.
V prvním prosincovém týdnu pak obdržíte odpověď, zda se kurz 
uskuteční (dle počtu účastníků), a budete vyzváni k zaplacení kur-
zovného do 31. 12. 

PRO POKROČILEJŠÍ
Termíny lekcí: pátky 15. a 22. února, 1., 8., 15. a 22. března 2013
Kurz A vždy od 18 do 20 hodin - pro mírně a středně pokročilé: pro 
ty, kteří kurz u manželů Poznarových absolvovali jednou či dvakrát 
(případně vícekrát, ale netroufají si do kurzu B).
Kurz B vždy od 20:30 do 22:30 hodin - pro více pokročilé: pro ty, 
kteří kurz u manželů Poznarových absolvovali třikrát či vícekrát.
Společný věneček obou kurzů se uskuteční 29. 3. od 20 do 24 hodin.
Přihlásit se můžete do 10. 1. 2013 na e-mailové adrese: 
rygrova@uffo.cz
V přihlášce vždy uveďte jména a příjmení obou tanečních partne-
rů, telefon a e-mailovou adresu jednoho z tanečního páru. Neza-
pomeňte také uvést, zda se jedná o kurz A či B.
Nejpozději 15. 1. obdržíte odpověď, zda se kurzy uskuteční (dle po-
čtu účastníků), a budete vyzváni k zaplacení kurzovného do 31. 1.



Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas

MARTIN A SNĚHULÁČCI

Oslava svatého Martina se ponese v duchu dobré nálady. Symbolem 
letošních oslav jsou Sněhuláci. Spolu s Martinem na bílém koni se 
pokusíme společně přivolat krásnou zimu a zimní radovánky. Děti 
se mohou těšit na krátký lampiónový průvod, poselství od Martina, 
sladkou odměnu a mini diskotéku na Krakonošově náměstí. Neza-
pomeňte si vzít s sebou pěkný lampión a dobrou náladu.
neděle 11. 11. ** odchod průvodu od společenského centra UFFO 
v 17:00 hodin, akce na Krakonošově náměstí cca od 17:15 hodin 
** bez vstupného

Z NABÍDKY POŘADŮ NA PROSINEC 2012 

3. 12.  NEPÁL 
 Ctibor Košťál a jeho hosté - cestopisný večer
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 11.

5. 12.   HODINY JDOU POZPÁTKU
 Divadlo a hudba: Divadlo SEMAFOR, Praha
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 5. 11. 

6. 12.  AFRICKÁ KRÁLOVNA
 Činoherní divadlo A: Divadlo Palace, Praha 
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek 

od 5. 11.

9. 12. KRÁLOVSTVÍ
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo ANIČKA 

A LETADÝLKO
 Představení pro děti od 5 let
 Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč. Předprodej 

vstupenek od 5. 11. 

13. - 15. 12. MALÉ ADVENTNÍ TRHY
 Prodej rukodělných výrobků, vánočních 

a adventních drobností

16. 12. ANDĚLÍČEK TONÍČEK
 Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky
 Představení pro děti od 3 let
 Vstupné: děti 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej 

vstupenek od 12. 11. 

19. 12. EVŽEN ONĚGIN
 Činoherní divadlo B: Divadlo Petra Bezruče, 

Ostrava
 Vstupné 330, 300, 270 Kč. Předprodej vstupenek 

od 19. 11. 

20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
 Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua 

Trutnov
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 11.

25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
 H-Kvintet a jeho hosté
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 11. 

31. 12. SILVESTR V UFFU
 K tanci i poslechu bude hrát Big-Band Mladá 

Boleslav, večerem bude provázet Miloš Knor, 
vystoupí také Daniel Nekonečný a Fantastic 
Exotic Show.

 Více informací: www.uffo.cz

31. 12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
 na Krakonošově náměstí

DIVOKÁ AFRIKA - RÁJ A PEKLO ZVÍŘAT

Nadační fond WILDAFRICA Save African Animals vás zve na 
neobvyklou přednášku o afrických zvířatech (www.wildafrica.
cz). Programem bude provázet Radek Klimeš: „Seznámíme vás 
s nádhernou africkou přírodou, která bohužel doslova mizí 
před očima, a podělíme se o znalosti z ochrany a života afric-
kých zvířat. Seznámíme vás také s největšími hrozbami, kterým 
zvířata čelí - například pytlačení a zabíjení pro zábavu.
Afrika je jediný kontinent, na kterém žijí poslední zbytky divo-
kých zvířat ve velkých počtech. Jejich stavy se ovšem snižují velkou 
rychlostí a pravděpodobně jsme jedna z posledních generací, kte-
rá má možnost vidět velká stáda zvířat v divočině. Objevujte a po-
znávejte spolu s námi úžasný svět v africké divočině, který rychle 
mizí. Naším cílem je zachránit zbytky divoké Afriky včetně jejích 
zvířecích obyvatel před námi samotnými. Kvůli našemu lidskému 
vlivu hrozí stále více zvířecím druhům naprosté vyhubení. Všichni 
máme společné kořeny v Africe. Afrika nám všem dala život a my 
jí vracíme smrt. Nastal čas, kdy je nutné Africe splácet dluh. Je 
ovšem důležité vracet jí život a nepřinášet smrt, jak se stále častěji 
děje. Jen tak se totiž budou moci naše děti těšit z ohromné roz-
manitosti fauny a flóry, kterou Afrika oplývá.“
pondělí 5. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 1. 10.

TAJUPLNÁ AFRIKA

Nejdobrodružnější expedicí rodiny Márových se stala výprava 
do čtyř států v jižní části Afriky: JAR, Namibie, Botswany a Zim-
babwe. Při úžasně barevné projekci fotografií i filmových zá-
běrů se dozvíte, jak se dá neznámými končinami černého kon-
tinentu cestovat na vlastní pěst - terénním autem divočinou 
i pouští a přitom spát ve stanech. Společně navštívíme Kapské 
Město i hliněnou vesnici tradičně žijících Himbů. Budeme stát 
tváří v tvář divokým zvířatům, zatají se nám dech ve sloním 
obklíčení a snad přežijeme i kousnutí šestimetrovým hadem. 
Podíváme se na největší písečné duny světa i hřmící masy Vik-
toriiných vodopádů.
Občas zazní otázka: Proč to všechno děláte? „Vlastním příkla-
dem chceme dokázat, že zdravotním hendikepem život nekon-
čí, a také chceme motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění 
vlastních snů. Pevně věříme, že dokázat se dá úplně všechno.“
Jiří Mára (www.jirkamara.cz) je autorem šesti cestopisných 
knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě za-
koupit za zvýhodněné ceny. 
pondělí 19. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč 
** předprodej vstupenek od 15. 10.

7



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

1. čtvrtek 7 DNÍ V HAVANĚ                                        ART film - pro náročnější diváky

 Španělsko-kubánsko-francouzský povídkový film. Je libo malou 
procházku po Kubě? Kubánský spisovatel Leonardo Padura Fuentés 
zadaptoval sedm povídek do pomyslného týdne, po který se budete 
z různých úhlů seznamovat s velkoměstem na Ostrově svobody. 
Režie: L. Cantet, B. Del Toro, J. Medem, G. Noé, E. Suleiman, 
J. C. Tabío, P. Trapero.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 129 minut ** vstupné 80 Kč

2. pátek ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (3D)
3. sobota  Francouzsko-španělsko-italsko-maďarská rodinná komedie. 

Galové, Britové, Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé 
honičky za kouzelným lektvarem, na němž záleží spása národa. 
Režie: Laurent Tirard. Hrají: G. Depardieu, E. Baer, F. Luchini a další.

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

4. neděle ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (2D)
 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky ** 

125 minut ** vstupné 90 Kč 

6. úterý BASTARDI 3
7. středa České drama. Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do 

jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel několik měsíců 
poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve 
školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. 
Režie: Tomáš Magnusek. Hrají: T. Magnusek, I. Svobodová, T. Töpfer, 
R. Hrušínský, J. Tříska, M. Menšíková, D. Batulková, J. Krampol, 
K. Brožová a další.

 Do 12 let nevhodné ** 97 minut ** vstupné 90 Kč

7. středa KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Královna 

koloběžka I., Krtek a koberec, Krakonoš a ovčák, O utrženém 
sluchátku, Krtek a telefon, Těší mne, Dorotka a abeceda.

 Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 62 minut ** 
vstupné 30 Kč

9. pátek 96 HODIN: ODPLATA
10. sobota   Francouzský akční thriller. Bryan Mills pozabíjel před dvěma 
11. neděle lety gang obchodníků s bílým masem. Teď musí ochránit svou rodinu. 

Hlavou gangu únosců, kteří usilují o jeho dceru a bývalou manželku, 
je totiž Murad, otec jednoho ze zločinců, kterého Bryan zabil. Režie: 
Olivier Megaton. Hrají: L. Neeson, M. Grace, F. Jansen a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

12. pondělí VE STÍNU
13. úterý   Česko-slovensko-polsko-izraelská detektivka.  V bývalém
14. středa Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, 

který zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán 
Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem 
tajné policie stane politická kauza. Režie: David Ondříček. Hrají: 
I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, J. Štěpnička, M. Taclík, D. Švehlík, 
F. Antonio a další.

 Mládeži přístupno ** 106 minut ** vstupné 100 Kč

15. čtvrtek  CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT                             ART film - pro náročnější diváky

 Italský film. Snímek zachycuje zkoušky a představení slavné 
shakespearovské hry Julius Caesar uprostřed jedné z nejtvrdších 
italských věznic, kde shakespearovský jazyk promluví skrze na 
doživotí odsouzené zločince. Režie: Paolo a Vittorio Tavianiovi. Hrají: 
C. Rega, S. Striano, G. Arcuri, A. Frasca a další.

 Do 12 let nevhodné ** titulky ** 76 minut ** vstupné 80 Kč

16. pátek  NORMAN A DUCHOVÉ (3D)         
17. sobota  Americká animovaná komedie. Kdo zachrání malé městečko, 

když ho přepadne horda zombíků? Neohrožený hrdina se jmenuje 
Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou 
babičkou. Má totiž jednu zvláštní schopnost, vidí duchy. Režie: 

 Chris Butler, Sam Fell. V českém znění: J. Köhler, M. Draxler, 
 O. Brousek ml., M. Holán a další.
 Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky ** 

93 minut ** vstupné 130 Kč

18. neděle NORMAN A DUCHOVÉ (2D)
  Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky ** 

93 minut ** vstupné 80 Kč

20. úterý   HOŘÍ, MÁ PANENKO     
21. středa Česká komedie. Slavný film ze zlatého fondu české kinematografie 

se po 45 letech vrací do kin na digitálně restaurované kopii. Snímek 
vyvolal řadu kontroverzních reakcí doma i v zahraničí a byl nominován 
na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. V tehdejším 
socialistickém Československu se ale v roce 1968 promítal pouze 
krátce. Režie: Miloš Forman. Hrají: J. Vostrčil, J. Šebánek, V. Čermák, 
F. Debelka, J. Valnoha, H. Kuberová, O. Blechová - Matušková aj.

 Do 12 let nevhodné ** 69 minut ** vstupné 80 Kč

22. čtvrtek  FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
  Pouze od 18:00 hodin! ** mládeži přístupno ** vstupné 80 Kč, 

studenti a důchodci 70 Kč, děti do 14 let zdarma ** 
 akce trvá 3,5 hodiny

23. pátek  DIVOŠI
24. sobota  Americký thriller.  Trojnásobný držitel Oscara, režisér Oliver 
25. neděle Stone, se vrací s drsným thrillerem s hvězdným obsazením. Natočil 

ho podle knižního bestselleru, který se podle The New York Times 
stal jednou z nejlepších deseti knih roku 2010. Hrají: B. Lively, 
T. Kitsch, A. Taylor-Johnson, J. Travolta, S. Hayek a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 131 minut ** vstupné 80 Kč

26. pondělí  RESIDENT EVIL: ODVETA (2D) 
 Americké akční sci-fi. Jediná a poslední naděje lidské rasy v podobě 

Alice se probudí v srdci nejtajnější operace společnosti Umbrella 
a odkrývá víc o své tajemné minulosti. Alice pokračuje v honbě na ty, 
kteří jsou odpovědni za šíření epidemie. Režie: Paul W. S. Anderson. 
Hrají: M. Jovovich, M. Rodriguez, K. Durand, S. Guillory a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 100 Kč

27. úterý   RESIDENT EVIL: ODVETA (3D)
28. středa  Mládeži nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 130 Kč

28. středa DO KINA ZA KRTKEM
 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: Správný 

tón, Krtek a paraplíčko, Dorotka a hodiny, Krtek a žvýkačka, Aby 
bylo jasno, Krtek a raketa, Hroší maminka je tatínek, Hloupý vlk.

 Pouze od 10:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 68 minut ** 
vstupné 30 Kč 

29. čtvrtek  KLIP                                                                 ART film - pro náročnější diváky

 Srbský film. Radikální film chladnokrevně zachycující život 
dospívající dívky v současném Srbsku provokuje nejen explicitními 
sexuálními záběry, ale především pokládá otázku, jak moc ovlivňují 
nastupující generaci digitální revoluce a proměny tradičních 
hodnot. Režie: Maja Miloš. Hrají: I. Simijonovic, V. Jasni, S. Mikitišin, 
J. Maksic, M. Savic a další.

 Mládeži do 18 let nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

30. pátek  PARANORMAL ACTIVITY 4
PROSINEC   Americký horor. Paranormální jevy nás nepřestávají fascinovat.
1. sobota I proto se do kin vrací hororová série, ze které se stal fenomén. 
2. neděle Příběh volně navazuje na druhý díl, v němž démonem posedlá Katie 

vyvraždila rodinu své sestry. Teď paranormální sílu na vlastní kůži 
pocítí matka s dcerou, do jejichž sousedství se Katie přestěhuje. 
Režie: Henry Joost, Ariel Schulman. Hrají: K. Featherston, 
K. Newton, M. Shively a další.

 Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 80 Kč

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

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

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

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

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

 L ISTOPAD 2012
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KINO VESMÍR


