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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ZÁŘÍ 2013
neděle 1. 9. TRUTNOVSKÝ JARMARK

Celodenní slavnost s programem,  
stánkový prodej
Pořadatel: Město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin 

sobota 7. 9. GALERIE STAROSTŮ MĚSTA TRUTNOVA  
OD ROKU 1850
Zahájení nové stálé výstavy v zasedací místnosti  
Staré radnice v Trutnově
Pořadatel: Město Trutnov a Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově
Stará radnice na Krakonošově náměstí **  
9:30 hodin

sobota 7. 9. THE TAP TAP
Koncert je součástí slavnostního zahájení DED 
v Trutnově
Pořadatel: Město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 10:15 hodin

sobota 7. 9. ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Pohodové odpoledne pro celé rodiny - country 
hudba, taneční vystoupení, hry a soutěže pro děti, 
občerstvení 
Pořadatel: UFFO - SCT, Klub vojenské historie 
Trutnov a město Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 - 18:00 hodin 

sobota 7. 9.
neděle 8. 9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny otevřených památek, doprovodný program
Pořadatel: Město Trutnov a UFFO - SCT

sobota 14. 9. FOUR FOR TRUTNOV  
aneb Trutnovský výběr
Koncert na stání
Hrají: Marta a Rasputin band, Ostaš, PPP, Pepa 
Lábus a spol.
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pondělí 16. 9. ROSTU S KNIHOU
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich 
děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

úterý 17. 9. BESEDA S TEREZOU KOSTKOVOU, CARMEN 
MAYEROVOU A PETREM KOSTKOU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

středa 18. 9. VZLETY A PÁDY SLAVNÝCH ČESKÝCH ŽEN, 
SVŮDNÍCI A PRVNÍ MILOVNÍCI
Akce pro nejstarší návštěvníky knihovny
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 18. 9. BRATŘI KARAMAZOVI
Činoherní divadlo A - sezona 2012/2013: 
Dejvického divadlo, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 20. 9. PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,  
UFFO - SCT a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin 

sobota 21. 9. SETKÁNÍ
13. ročník festivalu country & bluegrass skupin. 
Vystoupí: Poutníci, Vabank, Pouta, Flastr 
a Tendr.
Pořadatel: skupina Tendr
Restaurace Lhotanka ve Lhotě u Trutnova **  
18:00 hodin ** vstupné 89 Kč **  
rezervace míst: Mirek Podlipný - tel. 
604 973 681, e-mail: podlipny@sollertia.cz

pondělí 23. 9. TÝDEN V INDII
Cestopisný večer Miloše Šálka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

středa 25. 9. PÍSNĚ ZDEŇKA TRNKY  
A VERŠE JAROSLAVA SEIFERTA
Účinkují: Ženská část Kühnova smíšeného 
sboru, Vojtěch Jouza - dirigent, Gabriela 
Jelínková - zpěv, Věra Bauerová - klavír, Jaroslav 
Dvorský - recitace
Pořadatel: Karin Venhauer a její tým 
ve spolupráci s UFFO - SCT
UFFO ** 11:00 hodin pro střední školy,  
18:00 hodin pro veřejnost 

čtvrtek 26. 9. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

sobota 28. 9. DRAKIÁDA
Tradiční soutěž v létání draků s doprovodným 
programem
Pořadatel: UFFO - SCT a RC Modeláři  
Trutnov o.s. 
letiště ve Volanově **  
společný start všech draků 14:00 hodin 

neděle 29. 9. MUSÍME SI POMÁHAT
Činoherní divadlo B - sezona 2013/2014:  
Divadlo Na Jezerce, Praha 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

30. 9. - 5. 10. TÝDEN KNIHOVEN
Více informací: www.mktrutnov.cz
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov
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 VÝSTAVY

do 6. 9. SEN SAFARI JOSEFA VÁGNERA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 22. 9. CHARLES MAYER (1897 - 1973): 
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ TRUTNOVSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 15. 10. SOCHY V TRUTNOVĚ IV.
Pořadatel: Galerie města Trutnova
prostory města

do 27. 10. TRUTNOVSKO VE FOTOGRAFII JIŘÍHO HAVLA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 31. 10. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 9. - 31. 10. JIŘÍ FLÍDR: FOTOGRAFIE
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

1. 9. - 31. 10. VLADIMÍR GROH: JAR A NAMIBIE 
Červené písečné duny pouště Namib, mrtvý les 
Dead Vlei, květinové louky Namaqualand, africký 
Matterhorn Spitzkoppe, zvířecí ráj Etosha. To je 
výběr fotografií, které můžete vidět na této výstavě.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

4. 9. - 1. 10. JAKUB ŠPAŇHEL NA VENKOVĚ
Vernisáž 3. 9. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

12. 9. - 19. 10. BOHDAN HOLOMÍČEK: FOTOGRAFIE TROCHU JINAK
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

19. 9. - 1. 11. VÝTVARNÝ SALÓN KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Vernisáž 18. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

 KURZY

25. 9. - 4. 12. KURZY ALFA
Příležitost prakticky prozkoumat křesťanskou víru. 
Seznámíte se s osobou Ježíše Krista, Biblí, modlitbou 
a dalšími klíčovými křesťanskými tématy. Kurzy 
probíhají vždy ve středu od 18:00 hodin, vstup volný.
Více informací: www.kurzyalfa.cz, tel. 604 702 836, 
e-mail: actrutnov@seznam.cz
Pořadatel: Apoštolská církev Trutnov
Národní dům - malý sál

od 26. 9. HLINĚNÉ ČTVRTKY
Kurz keramiky (10 večerů, vždy ve čtvrtek) 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 950 Kč

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

středa 4. 9. SMALTOVANÉ ŠPERKY
Výroba šperků na mědi a na skle. Způsoby 
nanášení barev, zdobení, přidávání jiných 
materiálů. Dokončování výrobků - bižuterní 
komponenty, stužky, kůže, lanka apod.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 14. 9. PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU 
Vyrábět můžete tác, koš, ošatku, truhlík, 
květník. K dispozici pedig, barevný pedig, 
šény, dekorační provázky. 
Varianta na 3 hodiny - pleteme na pevné 
dno, cena 250 Kč. Varianta na 5 hodin - 
vyplétané dno, varianty opletků, dóza 
s víkem, oválný truhlík, košík, cena 400 Kč.
9:30 hodin  

sobota 14. 9. PANENKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Získáte metodický postup práce. 
15:30 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 19. 9. DRÁTOVÁNÍ
Lektorka: Ing. Hana Nýdrlová. Drátování 
z měděného či nerezového drátu. Můžete 
odrátovat s sebou přinesenou keramickou 
nádobu nebo využít nabídky nádob 
na kurzu. Můžete zhotovit drátěný objekt, 
např. stojan na šperky aj. Seznámíte se 
s technikou a náměty na další samostatnou 
práci.
16:00 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 19. 9. NÁPADITÉ ŠPERKY ZE ZIPŮ
Lektorka: Anna Talábová. Na výběr budete 
mít různě barevné zipy a mnoho tipů 
na šperk. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti 70 Kč

pátek 20. 9. KERAMIKA, KERAMICKÉ LAMPY
Keramické lampy - elektrické, stolní, 
na svíčku. Kurz je možné využít i na volnou 
keramickou tvorbu a vyrobit například 
zahradní keramiku. Glazování lampy 
po vypálení (cena od 70 Kč dle velikosti). 
Možnost dokoupení stínidel a elektrických 
komponentů.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 21. 9. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Příprava hlíny, centrování hlíny, technika 
točení a zkoušení. Pokročilí přidají tvarování, 
dekorování na kruhu a obtáčení.
10:00 a 15:30 hodin (4 hodiny) **  
cena 450 Kč včetně výpalu všech výrobků

sobota 21. 9.
neděle 22. 9.

KURZ KRESBY PRAVOU MOZKOVOU 
HEMISFÉROU
Lektorka: Mgr. Jarmila Schubertová. Základní 
kurz. S sebou: černobílý portrét. Můžeme 
Vám fotku zvětšit a připravit ve formátu 
vhodném pro kresbu. Pomůcky v ceně kurzu. 
Kurz je akreditovaný MŠMT.
21. 9. 9:30 - 17:00 hodin,  
22. 9. 9:30 - 15:00 hodin ** cena 1950 Kč
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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 

CHARLES MAYER (1897 – 1973): 
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ TRUTNOVSKA

Trutnovský rodák Charles Mayer byl místním velice uznávaným 
malířem s mezinárodní zkušeností i pohnutým a zajímavým ži-
votním osudem. V mládí pobýval v Itálii a Africe. Několik roků 
žil také ve Francii, která se mu stala celoživotní inspirací. Od čty-
řicátých let až do roku 1963, kdy emigroval z Československa, 
působil v Trutnově, takže jeho obrazy a obrázky zdobí nejednu 
domácnost ve městě. O to smutnější je fakt, že za svého života 
v Trutnově prakticky nevystavoval. Dluh vůči malíři právě splácí 
ucelená unikátní výstava jeho díla v trutnovském muzeu. Prezen-
továny jsou na ní především krajinomalby (Krkonoše, Podkrkono-
ší, Trutnovsko, ale i Francie apod.). Vystavené obrazy pocházejí 
jak z muzejních sbírek, tak ze sbírek soukromých sběratelů a jeho 
rodiny. Řadu obrazů na výstavu zapůjčila umělcova dcera Carmen 
Mayerová s manželem Petrem Kostkou. 
Výstava potrvá do 22. 9.

TRUTNOVSKO VE FOTOGRAFII  
JIŘÍHO HAVLA

Věhlasný fotograf a trutnovský občan Ing. Jiří Havel, známý 
především jako fotograf Krkonoš, představuje na výstavě svoje 
černobílé i barevné fotografie města Trutnova a přilehlého oko-
lí, které pořizuje od 60. let do současnosti. V 60. až 80. letech 
fotil více historický střed města, dnes svou pozornost zaměřuje 
na krajinu v bezprostředním okolí Trutnova. Na výstavě jsou také 
zastoupeny fotografie pořízené z okna jeho domu, které zachy-
cují Trutnov v proměnách ročních období. Havlovy fotografie 
i přes rozdílnost námětů mají jedno společné – nezaměnitelnou 
poetiku, která dobře vystihuje krásy města i okolní krajiny. 
Výstava potrvá do 27. 10.

TAJEMSTVÍ A POKLADY  
HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho re-
gionu je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polo-
vině 13. století a zanikl v roce 1447. Hrad Vízmburk bývá často 
označován jako „České Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo 
pro neobyčejně bohaté množství nálezů získaných při archeolo-
gickém výzkumu, prováděném v letech 1972 až 1984 PhDr. An-
tonínem Hejnou, CSc., které umožňují nahlédnout do života 
středověkých obyvatel našeho kraje. Výstava seznamuje nejen 
s historií hradu Vízmburku, ale ukazuje i velké množství kera-
mických nádob, kovových předmětů či stavebních prvků objeve-
ných archeology při výzkumu hradu. 
Výstava prodloužena do 31. 10.

BESEDA S TEREZOU KOSTKOVOU,  
CARMEN MAYEROVOU A PETREM KOSTKOU

Muzeum Podkrkonoší připravilo u příležitosti výstavy o malíři 
Charlesi Mayerovi besedu s herečkou Terezou Kostkovou a je-
jími rodiči Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou. Vzpomínat 
se bude nejen na Charlese Mayera, ale i na divadelní, televizní 
a herecký život. 
Beseda se uskuteční v muzeu v úterý 17. 9. od 17:00 hodin. Vstup 
volný. Všichni jste srdečně zváni.

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

Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

BOHDAN HOLOMÍČEK:  
FOTOGRAFIE TROCHU JINAK

Po mimořádně náročné a také divácky velmi úspěšné výstavě obra-
zů Antonína Slavíčka pokračuje výstavní plán městské galerie další 
unikátní expozicí. Poprvé v historii GMT zde vystaví své práce jeden 
z nejvýznamnějších českých fotografů Bohdan Holomíček. Narodil 
se ve Volyni, ale jeho život je i přes velký tvůrčí rozlet a rozptyl trvale 
spjat s okolím Trutnova. Fotí od dětství, intenzivně až maniakálně, 
profesionálně však až překvapivě pozdě, od roku 1995.
Výstava, která se mimo jiné koná při příležitosti autorova životního 
jubilea, je koncipována jako průřez jeho celoživotní tvorbou. Ho-
lomíčkovy dokumentární snímky dnes patří k tomu nejlepšímu, co 
česká fotografická scéna nabízí. Bohdan je známý nejen jako mno-
haletý fotograf Václava Havla a jeho ženy Olgy, českého disentu, 
nespočtu divadelních představení, ale také jako dokumentátor těch 
nejvšednějších okamžiků lidského života, z nichž čerpá jeho poeti-
ka. Jeho fotografie v sobě nesou často několik příběhů zároveň. Po-
mocí fotoaparátu dokáže zachycovat takřka všechno, i když nejčas-
těji přece jen lidi, a zaznamenávat esenci okamžiků, to podstatné 
a silné, o čem bychom si mohli myslet, že snad ani není zjevné. 
Výstava bude přístupná od 12. 9. do 19. 10. Vernisáž neproběhne. 
Návštěvníci však budou mít při troše štěstí příležitost setkat se s au-
torem přímo v expozici, kde by měl být po dobu trvání výstavy tak-
řka denně přítomen jako její živá a aktivní součást.

VÝTVARNÝ SALÓN KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

Letos podruhé se uskuteční v Trutnově. Výstavní prostor v budově 
městského úřadu bude hostit již 14. ročník této akce, která se kaž-
dým rokem stěhuje do jiného z devíti měst, jež byla v historii vě-
nována českým královnám jako útočiště, zdroj příjmů i pobavení. 
Představí se zde amatérští i profesionální umělci napříč žánry, k vi-
dění bude malba, kresba, grafika, socha a fotografie. Město Trutnov 
bude tentokrát zastupovat oblíbený fotograf Miloš Šálek.
Vernisáž proběhne ve středu 18. 9. v 17 hodin, výstava potrvá 
do 1. 11.
Součástí výtvarného salónu bude výstava prací žáků ZUŠ králov-
ských věnných měst, která bude zahájena 18. 9. v 16 hodin v Haa-
sově paláci.

SOCHY V TRUTNOVĚ IV.

Již počtvrté se může naše město pyšnit výjimečnou akcí představující 
ve veřejných prostorách monumentální práce českých sochařů. Le-
tos do Trutnova přicestovaly objekty dvou mladých tvůrců, čerstvých 
absolventů uměleckých škol: Lukáše Raise (Vysoká škola umělecko-
průmyslová v Praze) a Viktora Paluše (Fakulta výtvarných umění VUT 
v Brně). Kromě toho, že se tak v letošním ročníku setkáváme skutečně 
s těmi nejnovějšími (i když zároveň vyzrálými) počiny české sochařské 
scény, na rozdíl od ročníků minulých, kdy jsme naopak prezentovali 
veskrze renomované umělce, se ten letošní liší také příklonem k ab-
straktní formě vyjádření. Tento způsob uměleckého projevu klade 
v určitém ohledu na diváka velké nároky. Projev obou sochařů spo-
juje využití průmyslových segmentů jako stavebních kamenů nového 
artefaktu, lapidární vyjádření a velkorysost výtvarného jazyka. Vyža-
duje ochotu přijmout řeč tvarů a hmot, jakožto na jedné straně své-
bytný výrazový prostředek, a na straně druhé jako šifrovanou zprávu 
o takzvaně reálném světě. Expozice bude ke zhlédnutí do 15. 10.

Mgr. Lucie Pangrácová 
ředitelka Galerie města Trutnova
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

Čas prázdnin a dovolených rychle uplynul. Upozorňujeme uživa-
tele knihovny, že se v září vracíme k zavedené půjčovní době. To 
znamená, že oddělení pro dospělé čtenáře a studovna se od 2. 9. 
vrací k běžnému provozu – bude opět otevřeno i v sobotu od 8:30 
do 11:30 hodin. Oddělení pro děti bude otevřeno každý den 
od 12:00 do 17:00 hodin. Výjimkou je středa, v tento den jej může-
te navštívit od 8:00 do 17:00 hodin.

ROSTU S KNIHOU
pondělí 16. 9. ** 9:00 – 11:00 hodin

Zveme maminky na mateřské dovolené a jejich děti do pobočky 
knihovny v Horním Starém Městě, kde budou mít možnost prožít 
klidné dopoledne mezi samými hezkými knížkami a stejně starými 
kamarády.

VZLETY A PÁDY SLAVNÝCH ČESKÝCH ŽEN, 
SVŮDNÍCI A PRVNÍ MILOVNÍCI

středa 18. 9. ** 9:30 hodin

Před své posluchače předstoupíme s příběhy po všech stránkách 
výjimečných a ve své době velmi slavných lidí. Věříme, že naše vy-
právění nebude pouhým opakováním toho, co si naši návštěvníci 
mohli přečíst někde jinde. Pokusíme se zdůraznit, jak se osudy lidí 
vzájemně proplétaly, jak jeden osud ovlivňoval druhý, jak herečky 
mezi sebou bojovaly o diváckou přízeň, o jednotlivé role a někdy 
také o konkrétní muže. A muži? Krásní, mužní, svůdní, ženské pu-
blikum je milovalo. Ale časy se mění a frak a noblesní způsoby 
neměly šanci na přežití. První milovníci se museli smířit s ústupem 
ze slávy. Ale je pravda, že někteří svou milovnickou kariéru ještě 
v mnohém předčili.
Vyprávění doplní zpěv dobových písní a hra na kytaru. Věříme, že 
společně s pozvanými nejstaršími návštěvníky knihovny prožijeme 
pěkné dopoledne a jen neradi se budeme vracet z toulek minulostí 
do přítomnosti.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
čtvrtek 26. 9. ** 16:00 hodin

Po prázdninách opět zahájí svoji činnost Klub chytrých hlaviček. 
Pravidelně – vždy jedenkrát za měsíc – se budeme v oddělení pro 
děti scházet se zvídavými dětmi, které si chtějí rozšiřovat své zna-
losti a zábavnou formou získávat vědomosti nové. Letošní školní 
rok svoji aktivitu zaměříme na podivuhodný svět zvířat.
Děti se postupně dozvědí, proč mají ptáci různé zobáky, jak se 
ukrývá lelkoun, která opice může přežít i na sněhu, jak se rozmno-
žují mořští ježci, proč se zvířata stěhují a mnoho dalších odhale-
ných tajemství ze světa živočichů.
Na prvním setkání se budeme věnovat žralokům a jiným děsivým 
mořským stvořením. Součástí každého podvečera bude i výtvar-
ná dílna a pohybové hry. Tyto akce jsou určené pro děti od 6 
do 12 let.

TÝDEN KNIHOVEN
Od 30. 9. do 5. 10. vyhlašuje sekce SKIP již 17. 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).
Další informace o akcích, které budou v tomto týdnu probíhat, 
zveřejníme v říjnovém vydání RL. Informace budou rovněž na in-
formačních nástěnkách v knihovně a na www.mktrutnov.cz.

TRUTNOVSKÝ JARMARK

Celodenní slavnost na Krakonošově náměstí, kterou pořádá měs-
to Trutnov a UFFO - SCT, nabídne ukázky řemesel, prodej tradič-
ních rukodělných výrobků, zajímavostí i občerstvení ve více než 
120 stáncích, atrakce pro děti i dospělé a samozřejmě také bo-
hatý program. 
 
Celodenním programem Vás bude mluveným slovem provázet 
PETR ŠIŠKA. 

 9:30  Zahájení programu  
 9:45  DECHOVÁ HUDBA VALANKA  
11:15  REVIVAL MICHALA TUČNÉHO  
12:30  MEDVĚDICE POCA  
13:00  PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA  
14:00  KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM  
15:00  JAKUB SMOLÍK s doprovodnou skupinou  
16:00  ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA S KLAUNEM KRISTYÁNEM  
17:00  LEGENDY SE VRACÍ  
 
POHÁDKY U MUZEA  
DIVADLO MIMOTAURUS  
10:30  O medvídkovi Medouškovi  
13:00  Daleká cesta Arašída a Kanišky  
15:00  DlouŠiBy  
 
ZÁBAVNÉ ATRAKCE pro děti i dospělé  
v horní části náměstí od 10 do 16 hodin  
Nafukovací horolezecká stěna * Skluzavka KAT * Siloměr  
 
VÝLETNÍ VLÁČEK  
nástupiště za sochou Josefa II.  
projížďky  – do Dolců: odjezdy v 10, 12, 14 a 16 hodin  
 – na Dvoračku: odjezdy v 11, 13, 15 a 17 hodin  
 
Změna programu vyhrazena!  
neděle 1. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin **  
bez vstupného

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Víkend (7. – 8. 9.), kdy budou zdarma zpřístupněny památkové 
objekty – stará radnice na Krakonošově náměstí, Haasův palác, 
Muzeum Podkrkonoší. Bude možné navštívit také dělostřelec-
kou tvrz Stachelberg, podzemní chodbu v parku, Janskou kapli 
a památník generála Gablenze. Už potřetí bude nabídka DED 
v Trutnově obohacena o program v železničním depu Trutnov 
a jízdy parním vláčkem.
V rámci DED se můžete v sobotu 7. 9. zúčastnit i dvou již tradič-
ních akcí. Od 10 hodin Slavnostní zahájení spojené s natíráním 
pamětní desky 1866 na Krakonošově náměstí, součástí progra-
mu je i koncert skupiny THE TAP TAP. Kapela tělesně postiže-
ných studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu 
pravidelně vystupuje na velkých i menších českých festivalech 
(Rock for People, Mezi ploty) i v zahraničí. 
Od 15 hodin zveme na Rozloučení s létem u památníku gen. Ga-
blenze na vrchu Šibeníku. 
Novinkou letošních DED bude akce určená dospělým a případně 
i starším dětem Večerní putování po památkách. Koná se rovněž 
v sobotu 7. 9.
Všechny potřebné informace o zpřístupněných objektech včet-
ně doprovodného programu najdete v letáku, který je součástí 
těchto Radničních listů. K dispozici je také na www.uffo.cz.
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Rodinné UFFOkousky 2013/2014

Také v nové sezóně pokračujeme s koncepcí rodinných programů, 
které osloví děti, rodiče i prarodiče. Rodinné UFFOkousky nabíd-
nou 16 představení (BUDULÍNEK – Naivní divadlo Liberec, ČERVE-
NÁ KARKULKA – Divadlo Drak, TIBET – Buchty a loutky, BYLO NÁS 
PĚT – Divadlo Radost atd.). Podrobné informace o představeních 
najdete na www.uffo.cz a na letácích, které jsou k dispozici v In-
forecepci UFFO.  
Vstupenky na říjnové pořady je možné koupit už od 2. 9. Zároveň 
vám doporučujeme zakoupení slevové karty v ceně 330 Kč, kterou 
můžete získat pouze v Inforecepci UFFO rovněž od 2. 9. Po předlo-
žení této karty získáte slevu 50 % na všech 16 představení v rámci 
cyklu Rodinné UFFOkousky sezóny 2013/2014. Sleva platí max. pro 
4 osoby – např. 4 děti, 2 dospělí a 2 děti, 1 dospělý a 3 děti. Slevu 
nelze poskytnout pro více než 2 dospělé osoby. Dále majitel karty 
získá slevu 10 % na konzumaci v Kaffé Horn. Prvních 50 kupujících 
navíc dostane dětskou knihu od Mladé fronty a.s. Také se zúčast-
níte soutěže o snídani pro celou rodinu v Kafé Horn (4 osoby). 
Výhru získá držitel slevové karty s největším počtem zakoupených 
vstupenek.
Partneři Rodinných UFFOkousků: Kaffé Horn a Mladá fronta a.s.

TANEČNÍ KURZ
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Vzhledem k zájmu o tento kurz připravujeme na období října a lis-
topadu jeho pokračování.
Kurz pro mírně a středně pokročilé – pro ty, kteří kurz u manželů 
Poznarových absolvovali jednou či dvakrát (případně i vícekrát). 
Kurz se bude konat v Národním domě vždy v neděli od 20 do 22 
hodin, termíny lekcí: 13., 20. a 27. října, 3., 17. a 24. listopadu. Vě-
neček se uskuteční v neděli 1. prosince od 18 do 22 hodin.
Kurzovné: 1200 Kč za taneční pár
Přihlásit se můžete do 30. 9. 2013 na e-mailové adrese: 
rygrova@uffo.cz
V přihlášce vždy uveďte jména a příjmení obou tanečních partnerů, 
telefon a e-mailovou adresu jednoho z tanečního páru. Dne 1. či 2. 
10. obdržíte odpověď, zda se kurz uskuteční (dle počtu účastníků), 
a budete vyzváni k zaplacení kurzovného do 10. 10. A pak už se 
můžete těšit na příjemné taneční večery s výukou tanců pod vede-
ním manželů Poznarových.  

PÍSNĚ ZDEŇKA TRNKY  
A VERŠE JAROSLAVA SEIFERTA

Účinkují: Ženská část Kühnova smíšeného sboru, Vojtěch Jouza – 
dirigent, Gabriela Jelínková – zpěv, Věra Bauerová – klavír, Jaroslav 
Dvorský – recitace, Gabriela Venhauerová a Sára Gerychová – do-
provodné ilustrace.  
Sám autor hudby Zdeněk Trnka říká: „Provedl jsem hudbou rozbor 
veršů a všechny pocity, lásku, krásu, štěstí a nadšení jsem vyjádřil 
muzikou. A je na posluchačích, jaká interpretace bude komu bližší. 
Koncert připomene všem generacím krásu poezie Jaroslava Seifer-
ta – mého přítele, a ukáže to, jak prostřednictvím hudby vnímám 
jeho verše já.“  
Spisovatel Jaroslav Seifert je jediným Čechem, jemuž byla udělena 
Nobelova cena za literaturu.  
Držitel VIP vstupenky si bude moci v Inforecepci UFFO před za-
hájením koncertu vyzvednout symbolický dárek – upomínkovou 
fotografii Zdeňka Trnky s jeho podpisem.
Akci pořádá Karin Venhauer a její tým ve spolupráci s UFFO – SCT.
středa 25. 9. ** UFFO ** 11:00 hodin pro střední školy – vstupné 
50 Kč ** 18:00 hodin pro veřejnost ** VIP vstupenky 250 Kč – před-
prodej 7. – 30. 8. ** ostatní vstupenky 150 Kč – předprodej od 2. 9.

KONCERTY

Poslední tři měsíce tohoto roku nabídnou několik koncertů vynika-
jících osobností z různých hudebních žánrů. Všechny tyto koncerty 
se uskuteční v Uffu vždy od 19:00 hodin. Využijte skvělé příleži-
tosti, že předprodej vstupenek na tyto koncerty bude zahájen už 
9. září, a zakupte si vstupenky včas.

KAREL PLÍHAL: VZDUCHOPRÁZDNINY
Koncert je nevhodný pro děti do 12 let.
středa 23. 10. ** vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 200 Kč

SLET BUBENÍKŮ
sobota 26. 10. ** vstupné 290 Kč

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 
čtvrtek 28. 11. ** vstupné do přízemí a do 1. řady na balkoně 
220 Kč, do 2. a 3. řady na balkoně 190 Kč 

DAVID KOLLER A BAND: UNPLUGGED
úterý 10. 12. ** vstupné 390 Kč

FOUR FOR TRUTNOV aneb Trutnovský výběr

Muzikantské setkání v Uffu, završení a vyvrcholení Trutnovského 
hudebního léta s kapelami, které patří mezi ty nejlepší na trutnov-
ské hudební scéně. Vystoupí MARTA A RASPUTIN BAND (19:00), 
PPP (20:00), OSTAŠ (21:00) a PEPA LÁBUS A SPOL. (22:00). Koncert 
je na stání! 
sobota 14. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč ** před-
prodej vstupenek od 19. 8.

JAKUB ŠPAŇHEL NA VENKOVĚ

Začátkem nové divadelní sezóny se v Galerii UFFO představí mimo-
řádná a svérázná persona českého malířství Jakub Špaňhel, který 
zde vystaví své monumentální malby. Výstava nese název „Jakub 
Špaňhel na venkově“ a navazuje na jeho výstavu v galerii Kaple 
ve Valašském Meziříčí, jež nesla název „Van Gogh na venkově“. 
Obojí má společné fascinace přírodou a životem v ní.
Jakub Špaňhel patří mezi přední představitele současné české mal-
by. V jeho velkoformátových sériích vypozorujeme inspiraci hora-
mi černého uhlí, barokem a neoexpresionistickou malbou. Popr-
vé na sebe upozornil malbami interiérů kostelů a katedrál, které 
vytvořil v rámci své diplomové práce. Později přišly jako chrámy 
současného světa budovy bank, série benzinových pump, hřbitovů, 
opuštěných měst. V jeho práci odkrýváme inspiraci a intimitu gra-
fických děl Bohuslava Reynka. 
V Galerii UFFO budeme moci nahlédnout na novou sérii obrazů 
inspirovanou venkovem, kde autor momentálně tráví mnoho vol-
ných chvil. Fascinován zvířecím rodem maluje domácí zvěř své-
rázně a živelně. Podle fotografických předloh zaznamenává jako 
svůj deník otisky reality originálním způsobem. Ve všech dílech 
vystupuje skutečnost, i když v abstrahujícím podání. Jeho projev 
je gestický, převládá monochromní paleta okořeněná barevnými 
nádechy. Vyznačuje se nezaměnitelnou expresivní zkratkou, po-
hrává si s náhodou a bezprostředně přenáší předlohu i nemalíř-
skými předměty na plátno. Disponuje virtuózním talentem, jenž 
mu umožňuje na zdánlivě banálních tématech stavět. Takto dra-
maticky předefinované všední náměty vyznívají velmi emotivně, 
dekadentně a melancholicky, přesto z nich vyčteme i nadsázku. 
Sám svou malbu, která vzniká při vývojovém procesu, nazývá „ex-
presivním impresionismem“.
Vernisáž se koná v úterý 3. 9. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kul-
tury ČR.
4. 9. - 1. 10. ** 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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DIVADLA

Říjnem začne nová sezona divadelního předplatného. Ale už v září 
Vám nabídneme dvě divadelní představení.
Středa 18. 9. - to je náhradní termín za duben pro inscenaci Dej-
vického divadla BRATŘI KARAMAZOVI. Pro vstup tedy platí abo-
nentky skupiny Činoherní divadlo A - sezona 2012/13. Předprodej 
zbývajících vstupenek v ceně 330, 300, 270 Kč od 19. 8.
V neděli 29. 9. Vás zveme na inscenaci Divadla Na Jezerce MUSÍME 
SI POMÁHAT. Toto představení patří už do nové divadelní sezony 
2013/14. Nepodařilo se nám ho však sjednat na původně avizovaný 
říjnový termín, a proto ho předplatitelům skupiny Činoherní diva-
dlo B nabízíme už na konci září. Předprodej zbývajících vstupenek 
v ceně 360, 335, 310 Kč od 2. 9.

A jak vypadá termínově divadelní předplatné v měsících říjen, lis-
topad a prosinec?

Činoherní divadlo A
POSLEDNÍ ROMANCE (Divadlo Ungelt, Praha)
středa 2. 10. * předprodej vstupenek od 2. 9.
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (Divadlo P. Bezruče, Ostrava)
středa 13. 11. * předprodej vstupenek od 14. 10.
TANČÍRNA (Divadlo R. Brzobohatého, Praha)
pondělí 9. 12. * předprodej vstupenek od 4. 11.

Činoherní divadlo B
RICHARD III. (Klicperovo divadlo Hradec Králové)
pátek 1. 11. * předprodej vstupenek od 30. 9.
BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ (Činoherní studio Ústí nad Labem)
úterý 3. 12. * předprodej vstupenek od 4. 11.

Divadlo a hudba
B. SMETANA: THE GREATEST HITS (MDP - Divadlo ABC)
sobota 5. 10. * předprodej vstupenek od 2. 9.
GALA PRO GOGOLA (Jan Přeučil, Jaroslav Svěcený)
čtvrtek 7. 11. * předprodej vstupenek od 7. 10.
DIVADLO GOČÁR (Omnimusa Praha)
středa 4. 12. * předprodej vstupenek od 4. 11.

Divadelní delikatesy
S/HE IS NANCY JOE (Miřenka Čechová a Tantehorse)
středa 9. 10. * předprodej vstupenek od 9. 9.
TEATROMAT (Divadlo Vosto5)
úterý 26. 11. * předprodej vstupenek od 21. 10.

Můžete se také těšit na Cirk La Putyka a jeho již kultovní předsta-
vení LA PUTYKA, které se uskuteční v Uffu 5. 11. od 20:00 hodin. 
Uvádíme jej mimo předplatné, ale předplatitelé skupiny Divadelní 
delikatesy mají možnost zakoupit si vstupenky přednostně od 16. 
do 27. 9. za poloviční cenu. Pro ostatní zájemce bude předprodej 
zahájen 30. 9. Cena vstupenek 500, 480, 460 Kč.

POSLEDNÍ ROMANCE
Činoherní divadlo A - sezona 2013/2014: 

Divadlo Ungelt, Praha

Tragikomedie. Americká hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě. 
Úsměvný i bolavý příběh tří starších lidí. Jeden z největších hitů 
současné evropské divadelní scény nabízí tři výjimečné příležitosti 
třem hereckým osobnostem. Alena Vránová jako stále atraktivní 
sedmdesátnice Carol, Petr Kostka jako vitální osmdesátník Ralph, 
Carmen Mayerová jako jeho ustaraná sestra Rose a Jan Bochňák 
v roli Mladého muže.
Režie: Petr Slavík. Hrají: Alena Vránová, Carmen Mayerová, Petr 
Kostka, Jan Bochňák.
středa 2. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo A 2013/2014, ostatní - vstupné 350, 325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 9.

BRATŘI KARAMAZOVI
Činoherní divadlo A - sezona 2012/2013: 

 Dejvického divadlo, Praha

Románová kronika v dramatizaci Evalda Schorma - insce-
nace Dejvického divadla, Praha. V režii Lukáše Hlavici hra-
jí Ivan Trojan, David Novotný, Igor Chmela, Martin My-
šička, Radek Holub, Lenka Krobotová/Pavlína Štor ková, 
Zdeňka Žádníková Volencová/Martha Issová, Jana Holcová, 
Pavel Šimčík, Marek Matějka/Lukáš Hlavica, Matěj Kroupa.  
Představení uvádíme v náhradním termínu (za duben 2013). 
Patří do předplatného skupiny Činoherní divadlo A a pro před-
platitele tedy platí možnost vstupu na abonentky ČD A sezony 
2012/2013.
středa 18. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A 2012/2013, ostatní - vstupné 
330, 300, 270 Kč ** předprodej vstupenek od 19. 8.

MUSÍME SI POMÁHAT
Činoherní divadlo B - sezona 2013/2014: 

Divadlo Na Jezerce, Praha

Tragická komedie. Do zcela nového kabátu obléklo Divadlo Na Je-
zerce příběh o tom, jak si Češi umějí pomáhat. Petr Jarchovský, autor 
scénáře známého stejnojmenného filmu, zpracoval text do divadel-
ní podoby a režie se ujal spoluautor textu Jan Hřebejk. Děj tragické 
komedie z období druhé světové války se v mnohém liší od filmové 
podoby a je plný překvapení.
„Je zajímavé vidět zblízka přerod filmového scénáře v divadelní 
text, který psal Petr Jarchovský přímo pro naše divadlo,“ říká ředitel 
Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.
Hra zachycuje tragické období českých dějin s komediální nadsáz-
kou. Je příběhem invalidy Josefa Čížka, někdejšího inženýra u fir-
my Wiener, jeho ženy, českého Němce Horsta, jenž střídavě škodí 
a pomáhá, a židovského uprchlíka z koncentračního tábora Davida 
Wienera. Příběh, který vychází ze skutečných epizod, jež se odehrály 
v někdejším protektorátu, Vás pobaví, dojme a snad i přiměje k za-
myšlení.
Jiří Macháček o své roli Josefa Čížka říká: „Je zároveň zbabělý i stateč-
ný. A také zoufale tragický i komický jako dějiny našeho národa.“
Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Václav Cha-
lupa, Martin Sitta, Zdeněk Hruška/František Staněk.
neděle 29. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B 2013/2014, ostatní - vstupné 360, 335, 
310 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 9.

TÝDEN V INDII

„Před dvěma lety v prosinci jsem navštívil Indii. Pro nedostatek vol-
ného času v tomto měsíci jsem zvolil na cestu jen jeden týden, který 
mi připadal podle zážitků mnohem delší. S partou jsme napláno-
vali „kolečko“ 2600 km, které začalo v hlavním městě New Delhi, 
pak následovala Ágra s Taj Mahal, kde mě kousla opice při snaze 
dostat ji do zajímavého místa pro fotografování pomocí oříšků, ale 
vše dobře dopadlo. Nejdále pak bylo místo u řeky Gangy ve městě 
Váránasí, kde jsme také viděli spalování mrtvých. Cestovali jsme vla-
kem, převážně přes noc, s místními lidmi. Přijďte se podívat na fo-
tografie a poslechnout zážitky, co je možné za takovou krátkou 
dobu procestovat a zažít v Indii,“ zve Miloš Šálek. 
pondělí 23. 9. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 9.
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6. 10. PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Tramtarie Olomouc
Představení pro děti od 3 let
Vstupné od 3 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč.  
Předprodej vstupenek od 2. 9.

7. 10. ŘECKÉ OSTROVY
Cestopisný večer Libora Turka
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 9.

13. 10. CIRKUS ANPU
Rodinné UFFOkousky: Divadlo ANPU
Představení pro děti od 5 let
Vstupné od 5 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč.  
Předprodej vstupenek od 2. 9.

20. 10. KREV A JINÉ LÁSKY MÍNY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Na holou
Představení pro děti od 8 let
Vstupné od 8 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč.  
Předprodej vstupenek od 2. 9.

21. 10. HAVAJ
Cestopisný večer Václava a Lenky Špillarových
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 23. 9.

31. 10. VEČER DUCHŮ
Tentokrát na téma: Duchové a strašidla hradů a zámků
POZOR! Vstupenky se budou prodávat na konkrétní 
startovní časy.
Vstupné - startovné 35 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 9. 
pouze v Inforecepci UFFO.

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2013
33. mezinárodní hudební festival

Pořádá UFFO - SCT
ve spolupráci s ČESKOU KULTUROU, o. s.,

pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA, 
za podpory KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Trutnovský podzim se koná v rámci cyklu festivalů České kulturní 
slavnosti - pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

Generální partner festivalu: KASPER Trutnov

pátek 4. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
PKF - PRAGUE PHILHARMONIA
JAKUB HRŮŠA - dirigent
IVO KAHÁNEK - klavír
Program: L. van Beethoven, F. Chopin, P. Vranický 
Patron koncertu: KASPER Trutnov

úterý 8. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
ANG LI (Kanada) - klavír
Program: L. van Beethoven, L. Janáček, S. Rachmaninov, I. Albéniz, 
C. Debussy, T. Takemitsu, F. Liszt 
Patron koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

pátek 11. 10. ** Koncertní síň B. Martinů
10:00 hodin pro střední školy, 19:00 hodin pro veřejnost
ARTEMISS TRIO
Program: J. Suk, B. Martinů, A. Dvořák

úterý 15. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
WENZEL GRUND (Švýcarsko) - klarinet
KVARTETO APOLLON
Program: M. Ravel, G. Verdi, A. Rejcha 
Patron koncertu: Autostyl, a.s., Trutnov

pátek 18. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin 
OLIMPIA LUCENTE (Itálie/USA) - soprán
PAVEL KUDELÁSEK - housle
DANIEL WIESNER - klavír
Program: A. Catalani, A. Dvořák, G. Gershwin, C. Porter, E. di Ca-
pua, L. De Crescenzo, V. Russo, E. Fusco, R. Falvo, L. Bovio, E. Tagli-
aferri, N. Valente, E. Nicolardi, E. De Curtis, G. De Curtis, N. Paga-
nini, G. Capaldo, S. Gambardella, S. Di Giacomo, F. Buongiovanni, 
C. Andrea Bixio, B. Cherubini
Patron koncertu: Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o. 

úterý 22. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA
JIŘÍ VODIČKA - housle
MARTIN KASÍK - klavír
Program: L. Janáček, F. Liszt, N. Paganini, C. Franck 
Patron koncertu: ZPA Smart Energy, a.s.

JAROSLAV PROKEŠ: KRAJINA DŮVĚRNĚ ZNÁMÁ
Doprovodná výstava
Koncertní síň B. Martinů - otevřeno při koncertech Trutnovského 
podzimu 8., 11., 15. a 22. 10. 2013

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Vstupné na jednotlivé koncerty: 
Zahajovací koncert: 180 Kč, studenti 90 Kč
Ostatní koncerty v Uffu: 130 Kč, studenti 65 Kč
Koncerty v KSBM: 110 Kč, studenti 55 Kč
Koncert pro studenty středních škol: 50 Kč

Předprodej vstupenek od 9. 9. 2013:
Inforecepce UFFO (tel. 499 300 999) 
Turistické informační centrum Trutnov (tel. 499 818 245)

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Na pohodové odpoledne pro celé rodiny na vrchu Šibeník srdečně 
zvou UFFO - SCT, Klub vojenské historie Trutnov a město Trutnov. 
Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Hrát bude kapela Pa-
trolla, vystoupí taneční skupina Star West, připraveno je i něko-
lik her a soutěží pro děti. O občerstvení se postará Klub vojenské 
historie Trutnov, jehož členům patří poděkování za průvodcovské 
služby v Janské kapli a památníku gen. Gablenze, který slouží zá-
roveň jako rozhledna.
sobota 7. 9. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

DRAKIÁDA

Soutěž v létání draků pro děti i dospělé pořádají UFFO - SCT a RC 
Modeláři Trutnov o.s. Letos se uskuteční poprvé na letišti ve Vola-
nově. Tam můžete strávit příjemné odpoledne nejen při pouštění 
či pozorování draků, ale třeba i prohlídkou modelů letadel a le-
tadýlek. 
Novinkou je také společný start všech draků ve 14:00 hodin. Pro-
to prosíme všechny zájemce o včasný příchod. Prezence soutěží-
cích bude možná od 13:00 do 13:45 hodin. Soutěž bude ukon-
čena v 15:00 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno přibližně 
na 15:45 hodin.
Je zajištěn prodej občerstvení a možná i nějaké malé překvapení ... 
Hlavní cenou je vyhlídkový let, připraveny jsou i další ceny.
Partneři akce: město Trutnov a Dračí letka Trutnov 
sobota 28. 9. ** letiště ve Volanově ** společný start všech draků 
14:00 hodin ** bez vstupného 

Z NABÍDKY POŘADŮ NA ŘÍJEN 2013
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V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR. 

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

KINO VESMÍR 
Revoluční 20, Trutnov, tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. neděle
19:00 hodin

RED 2
Americká akční komedie. Ti nejlepší nikdy neodpočívají. 
Vysloužilí agenti se vracejí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 100 Kč

      
2. pondělí
3. úterý
4. středa
19:00 hodin 

MACHŘI 2
Americká komedie. Lenny s rodinou se přestěhoval zpátky 
do rodného města, aby byl ve společnosti svých kamarádů 
a jejich dětí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut ** vstupné 120 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

LIBERACE!                              ART film - pro náročnější diváky

Americký životopisný film. Do života slavného pianisty 
a baviče Valentina Liberace vstoupí v Las Vegas teprve 
šestnáctiletý, naivní Scott Thorston.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 90 Kč

6. pátek
7. sobota
16:30 hodin

LETADLA (3D)
Animovaná rodinná komedie. Hrdinou je Dusty - 
práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát se 
závodníkem.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** vstupné 
145 Kč, děti do 15 let 130 Kč

6. pátek
7. sobota
8. neděle
19:00 hodin

LÍBÁNKY
Česko-slovenské intimní drama. Svatební oslavy v rodinném 
kruhu se zdají být idylické, ale naruší je příchod nezvaného 
hosta.
Mládeži přístupno ** 98 minut ** vstupné 120 Kč

8. neděle
16:30 hodin 

LETADLA (2D)
Animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** vstupné 
110 Kč, děti do 15 let 100 Kč

9. pondělí
10. úterý
11. středa
19:00 hodin

POT A KREV
Americká akční krimi komedie. Mark Wahlberg v roli trenéra 
z posilovny, který se dvěma kumpány hodlá zbohatnout 
prostřednictvím únosu.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 129 minut ** vstupné 100 Kč

  
12. čtvrtek
19:00 hodin

PĚNA DNÍ                               ART film - pro náročnější diváky

Francouzské drama. Filmová adaptace románu 
francouzského spisovatele a bohéma Borise Viana, který 
učaroval několika generacím čtenářů.
Mládeži přístupno ** titulky ** 125 minut ** vstupné 80 Kč

13. pátek
14. sobota
15. neděle
16:30 hodin

ELYSIUM
Americké akční sci-fi. V roce 2159 žijí bohatí na kosmické 
stanici, zatímco zbytek populace je nucen přežívat na zničené 
Zemi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 120 Kč

13. pátek
14. sobota
15. neděle
19:00 hodin

JASMÍNINY SLZY
Americké romantické drama. Žena, které zdánlivě nic 
neschází, se náhle ocitá na prahu těžké osobní krize.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

 
16. pondělí
17. úterý
18. středa
19:00 hodin

MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
Americké dobrodružné drama. Clary je obyčejná holka. Než zjistí, 
že vidí to, co ostatní ne. Než její máma zmizí a ukáže se, že ona 
i máma patří mezi vyvolené strážce. Pak se její život úplně změní.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 100 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

ZUZANA MICHNOVÁ:             ART film - pro náročnější diváky

JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT
Český hraný dokument. Koláž vzpomínek, vzácných 
archivních materiálů, hraných scén, výpovědí osobností 
a záběrů z vyprodaného koncertu v La Fabrice.
Mládeži přístupno ** 94 minut ** vstupné 80 Kč

20. pátek
21. sobota
16:30 hodin

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR (3D)
Americké fantasy. Po nečekaně klidném školním roce se poslední 
den před prázdninami na Percyho sesype celá lavina potíží.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut **  
vstupné 130 Kč

Září 2013

20. pátek
21. sobota
22. neděle
19:00 hodin

LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA
Americké biografické drama. Zrod první pornohvězdy - 
neznámé Lindy Lovelace.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 90 Kč

22. neděle
16:30 hodin

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR (2D)
Americké fantasy.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut **  
vstupné 110 Kč

24. úterý
25. středa
19:00 hodin

KICK-ASS 2
Americká akční komedie. Dave a Mindy pověsili 
superhrdinskou identitu na hřebík a snaží se žít jako typičtí 
teenageři.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 113 minut **  
vstupné 110 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin

ONE DIRECTION 3D:              ART film - pro náročnější diváky

THIS IS US    
Britský hudební dokument. Momentálně nejslavnější britská 
chlapecká popová skupina, která zavede fanoušky na koncertní 
pódia, ale i do zákulisí.
Mládeži přístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 150 Kč

27. pátek
28. sobota
16:30 hodin

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM (3D)
Španělský animovaný rodinný film. I kluci ve středověku 
měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut **  
vstupné 150 Kč

27. pátek
28. sobota
29. neděle
19:00 hodin

RIDDICK
Americko-britský sci-fi thriller. Nejnovější pokračování 
sci-fi hitu slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou 
akci.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 100 Kč

29. neděle
16:30 hodin

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM (2D)
Španělský animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut **  
vstupné 100 Kč

30. pondělí
ŘÍJEN
1. úterý
2. středa
19:00 hodin

COLETTE
Česko-slovenské drama. Strhující příběh o lásce silnější než 
smrt, který se odehrává v osvětimském koncentračním táboře. 
Do hlavních rolí obsadil režisér Milan Cieslar Jiřího Mádla 
a francouzskou herečku Clémence Thioly.
Do 12 let nevhodné ** 126 minut ** vstupné 90 Kč


