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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ŘÍjnu 2013
středa 2. 10. POSLEDNÍ ROMANCE

Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 4. 10. LÁKAVÝ, STRAŠIDELNÝ A NEODOLATELNÝ SVĚT 
UPÍRŮ
Nocování v knihovně
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:00 hodin

4. - 22. 10. TRUTNOVSKÝ PODZIM 
33. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: UFFO - SCT

sobota 5. 10. BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS
Divadlo a hudba: MDP - Divadlo ABC
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin  

neděle 6. 10. PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Tramtarie Olomouc
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 7. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Libor Turek: Řecké ostrovy
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 7. 10. ŘECKÉ OSTROVY
Cestopisný večer Libora Turka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 8. 10. STO LET POPULÁRNÍ HUDBY
Pořad skupiny Timbre Music pro 7. - 9. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

středa 9. 10. S/HE IS NANCY JOE
Divadelní delikatesy: Miřenka Čechová a Tantehorse 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 10. 10.
pátek 11. 10.

PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Představení Divadla Krapet pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 10. 10. JAK ROD ERBU TŘMENE O HRAD VÍZMBURK 
PŘIŠEL
Přednáší Mgr. Alena Křivská
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

sobota 12. 10. MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU
Divadelní představení
Pořadatel: UFFO - SCT a Festival Devět bran
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 13. 10. CIRKUS ANPU
Rodinné UFFOkousky: Divadlo ANPU
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 14. 10. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

úterý 15. 10. IKAROS
Představení Divadla Drak pro 3. - 6. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

čtvrtek 17. 10. NĚMECKÁ OKUPACE KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ 
NA PODZIM 1938
Přednáší Mgr. Jan Juřena 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 20. 10. KREV A JINÉ LÁSKY MÍNY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Na holou
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 21. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Roman Reil: Genealogie - věda neznámá 
aneb Jak si sestavit rodokmen
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 21. 10. HAVAJ
Cestopisný večer Václava a Lenky Špillarových
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

středa 23. 10. KAREL PLÍHAL: VZDUCHOPRÁZDNINY
Koncert nevhodný pro děti do 12 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 24. 10. KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 24. 10. ODPOR OBYVATEL TRUTNOVSKA PROTI VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA NA SKLONKU ROKU 1918
Přednáší Mgr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

sobota 26. 10. SLET BUBENÍKŮ
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 31. 10. ŽIDÉ POD VRANÍMI HORAMI
Přednáší Mgr. Vlastimil Málek
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

čtvrtek 31. 10. VEČER DUCHŮ
Tentokrát na téma:  
Duchové a strašidla hradů a zámků
Pořadatel: UFFO - SCT
start u Uffa ** průběžný start 17:30 - 19:00 hodin 

 VÝSTAVY
do 19. 10. BOHDAN HOLOMÍČEK:  

FOTOGRAFIE TROCHU JINAK
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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

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

do 1. 11. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 12. VÝTVARNÝ SALON ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH 
ŠKOL KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST 
Zastoupena Jaroměř, Mělník, Polička, Trutnov, 
Vysoké Mýto 
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Haasův palác (Krakonošovo nám.) ** otevřeno ve 
všední dny v době odpolední výuky ZUŠ Trutnov 
13:00 - 17:00 hodin

4. 10. - 1. 12. ŽIDÉ NA TRUTNOVSKU: ZAPOMENUTÉ OSUDY 
ŽIDOVSKÉ KOMUNITY OD 16. DO 20. STOLETÍ
Vernisáž 3. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

9. 10. - 12. 11. HRANIČNÍ SYNDROM
Martin Káňa - David Saudek - Jaroslav Valečka
Vernisáž 8. 10. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO  

23. 10. - 12. 11. PODZEMÍ KRKONOŠ
Česká speleologická společnost, skupina Albeřice: 
40 let výzkumů v podzemí Krkonoš i ve světě
Vernisáž 22. 10. od 17:00 hodin 
Pořadatel: UFFO - SCT
Stará radnice na Krakonošově nám.

 KURZY
25. 9. - 4. 12. KURZY ALFA

Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. 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

2., 9., 16., 23., 
30. 10.

INTERNET PRO SENIORY
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 8:00 - 10:00 hodin

3., 10., 17. 10. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

10. 10. - 12. 12. YOU CAN DANCE
Taneční soubor pro veřejnost vždy ve čtvrtek od 
18:30 hodin.
Pořadatel: o. s. Studio a ZUŠ Trutnov
taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ul. 151) 

13., 20., 27. 10. TANEČNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY  
A TANEČNÍ DVOJICE
Taneční lekce pod vedením manželů Poznarových 
pro mírně a středně pokročilé taneční páry. Jen 
pro předem přihlášené!
Více informací: www.uffo.cz  
Pořadatel: UFFO - SCT
Národní dům

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

úterý 8. 10. MĚDĚNÝ ŠPERK TEPANÝ
Lektorka: Anna Talábová. Příprava měděného 
plátku, tvarování a tepání. Zdobení šperku 
korálky, drátky. Připravíte si koncovky. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

středa 9. 10. ŠPERKY Z HEDVÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Šperky z hedvábí 
s využitím folie Lamitex. K dispozici hedvábné 
šňůrky, ocelová lanka, korálky, drátky a bižuterní 
komponenty. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 12. 10. KAŠÍROVÁNÍ
Lektorka: Mgr. Tereza Komárková. Možnost 
zhotovit dekorace, loutky apod. Kurz je 
akreditován MŠMT.
10:00 hodin (cca 4 hodiny) ** cena 350 Kč

sobota 12. 10. FIMO ŠPERKY
Lektorka: Julie Burdychová. Náušnice, korálky, 
přívěsky apod. Kurz je akreditován MŠMT.
16:30 hodin ** cena 250 Kč 

sobota 12. 10.
neděle 13. 10.

KURZ KRESBY PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Lektorka: Mgr. Jarmila Schubertová. Základní kurz, 
vytvoříte portrét A4. S sebou černobílý portrét. 
Pomůcky jsou v ceně kurzu, který je akreditován 
MŠMT.
12. 10. 9:30 - 17:00 hodin, 13. 10. 9:30 - 15:00 
hodin ** cena 1950 Kč

úterý 15. 10. MALOVANÁ ZRCADLA, RÁMEČKY A KACHLE
Lektorka: Mgr. Jarmila Schubertová. Vytvoříte 
květináč, zrcadlo, cedulku, kachli, rámeček.
17:00 hodin 

čtvrtek 17. 10. SLAMĚNÉ OŠATKY
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Naučíte se plést ošatky ze 
žitné slámy tradiční spirálovou technikou.  
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělých zdarma

čtvrtek 17. 10. VÝROBA GLYCERINOVÉHO MÝDLA
Peelingová, barevná, bylinková mýdla. V ceně 
kurzu je 6 mýdel. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 19. 10.
neděle 20. 10.

PROUTÍ V ZAHRADÁCH,  
PLETENÍ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Lektor: Marcin Makas. Můžete si uplést truhlík, 
košík, dekorativní kouli.  
19. 10. 9:30 - 17:00 hodin, 20. 10. 9:30 - 15:00 
hodin ** cena 1800 Kč

sobota 19. 10.
neděle 20. 10.

PŘEDENÍ NA KOLOVRATU, PRÁCE S VLNOU, 
PLSTĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ
Naučíte se příst ovčí vlnu, připravit ji na další 
zpracování na česačkách a kramplích, získáte 
návody na barvení ovčí vlny a naučíte se techniku 
plstění vlny. Můžete příst i jiný materiál. Kurz je 
akreditován MŠMT.
Cena 1600 Kč

čtvrtek 31. 10. SMALTOVANÉ ŠPERKY
Výroba šperků na mědi a skle. Způsoby nanášení 
barev, zdobení, přidávání jiných materiálů. 
Dokončování výrobků - bižuterní komponenty, 
stužky, kůže, lanka apod.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 31. 10. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Naučíte se míchat 
barvy, zapouštět, vykrývat, akvarelovou a solnou 
techniku, namalujete si hedvábnou šálu. Pracovat 
můžete na hedvábné vitrážce do okna, kravatě, 
pouzdru na brýle, šátku aj.
16:30 hodin ** cena 280 Kč včetně materiálu
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN KNIHOVEN

Od 30. 9. vyhlašuje sekce SKIP již 16. ročník celostátní akce Tý-
den 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).

INTERNET PRO SENIORY
2., 9., 16., 23., 30. 10. od 8:00 do 10:00 hodin

V oddělení studovny proběhne velmi oblíbený kurz výuky seni-
orů v práci s internetem. Navazující lekce budou probíhat vždy 
ve středu po celý říjen. 
Vzhledem k velkému zájmu je vhodné, aby zájemci svoji účast 
nahlásili pracovnicím v oddělení studovny.

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
3., 10., 17. 10. od 17:00 hodin

Knihovna připravila pro zájemce z řad veřejnosti kurz vhodný ze-
jména pro dálkové studenty vysokých škol. Pracovnice jim před-
vede, jak a kde vyhledávat dokumenty a informace k tématům 
písemných prací, seznámí účastníky kurzu s různými informační-
mi zdroji a s vyhledáváním v nich a naučí je základní pravidla 
citování. Kurz proběhne v oddělení studovny. 
Zájemce prosíme o přihlášení se na tel. 499 815 544 u paní Mgr. Jit-
ky Káchové nebo na e-mailové adrese mvs@mktrutnov.cz.

LÁKAVÝ, STRAŠIDELNÝ  
A NEODOLATELNÝ SVĚT UPÍRŮ

Nocování v knihovně 
pátek 4. 10. od 19:00 hodin

Velcí a malí upíři se potulují celou knihovnou. Samozřejmě v noci, 
protože se bojí světla. Někteří vzbuzují strach, jiní jsou naopak 
legrační. 
Zveme všechny nebojácné děti, aby přišly prožít hrůznou noc 
do knihovny. Masky upírů jsou povinné. Probereme: kdy upíři spí, 
jaké mají zuby, co se stane s tím, kdo je pokousán upírem, v co se 
mohou upíři proměňovat, čeho se bojí a mnoho dalšího. Děti ab-
solvují stezku odvahy, vyposlechnou mnoho příběhů o monstrech 
pijících krev. Budeme usínat pozdě, ale v noci nás nikdo strašit 
nebude, protože nade dveřmi bude viset česnek.
Přihlášky a bližší informace v oddělení pro děti od pondělí 30. 9.

KLUB CHYTRÝCH HLAVIČEK
Podivuhodný svět zvířat 

čtvrtek 24. 10. od 16:00 hodin

Při říjnovém setkání podnikneme výpravu do ptačího světa. Roz-
manitost ptačí říše je ohromující. Naši planetu obývá téměř 10 
tisíc druhů ptáků. Některé jsou překrásně zbarvené, např. ledňá-
ček, jiné svým zbarvením dokonale splývají s prostředím. Mnohé 
jsou schopné překvapivých výkonů, např. husy, které jsou schop-
né vyletět stejně vysoko jako tryskové letadlo, nebo rorýsi, kteří 
dokáží strávit ve vzduchu tři roky bez přistání. Budeme si poví-
dat o ptácích, kteří žijí v zahradách a parcích, na polích, loukách 
a křovinách, v lesích u vodních ploch a pobřeží, v horských ob-
lastech, … Věříme, že se podvečerní vyprávění zalíbí, možná, že 
v některých se zrodí drobná záliba v pozorování ptáků a ta se 
lehko může stát celoživotním koníčkem.

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO

V Týdnu knihoven od 30. 9. do 4. 10. by knihovnice této poboč-
ky rády pozvaly paní učitelky s dětmi z mateřských škol a paní 
vychovatelky ze základních škol, aby se přišly seznámit s knihov-
nou a se spoustou pěkných knížek pro děti. Případné zájemce 
prosíme, aby si přišli domluvit návštěvu, popř. zavolali na tel. 
499 733 539.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI V HSM
pondělí 14. 10. od 9:00 do 11:00 hodin

Zveme do knihovny maminky i tatínky s malými děti na příjemně 
strávené dopoledne mezi samými zajímavými knížkami, které jsou 
plné pěkných obrázků.

YOU CAN DANCE

Chtěli jste tančit a doposud jste neměli příležitost? Nevyhovují 
vám komerční taneční styly? Máte pocit, že jste na tanec již staří? 
Pokud odpovídáte ano, potom ANO, toto je příležitost pro vás. 
Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ v Trutnově nabí-
zí možnost přihlášení do tanečního souboru YOU CAN DANCE, 
který je určen všem zájemcům z řad veřejnosti, bez rozdílu věku 
a bez ohledu na předchozí taneční zkušenosti. Naším cílem je roz-
šířit taneční umění do řad veřejnosti, nabídnout zajímavou alter-
nativu těm, kdo si chtějí udržet kondici, ale od pohybu očekávají 
něco víc než jen propocené tričko. Náplní devadesátiminutových 
lekcí je připravit tělo prostřednictvím zvolených tanečních tech-
nik na kultivovaný taneční projev, který přinese vnitřní uspokoje-
ní tím, že rozvíjí jak fyzickou zdatnost, tak i kreativitu a osobitý 
potenciál každého tanečníka.  
Lekce začínají ve čtvrtek 10. 10. v 18:30 hodin a pokračují každý 
čtvrtek ve stejném čase do 12. 12. 2013 v novém tanečním sále 
ZUŠ Trutnov (Školní ul. 151). Na těchto 10 lekcí - po lednové pau-
ze - navazuje dalších 10 lekcí.
První lekce je ukázková, lektorky se střídají tak, abyste si mohli 
zkusit všechny 3 taneční styly, které budeme nadále rozvíjet. Dále 
pak absolvujete tréninky následujících tanečních technik (vždy tři 
na sebe navazující tréninky): 

CONTEMPORARY DANCE - propojení technik současného scé-
nického tance, práce s koordinací, hudebním frázováním, orien-
tací v prostoru a samozřejmě ladnými pohyby tak, aby vznikla 
ucelená choreografie - taneční variace. V průběhu lekce budeme 
posilovat, protahovat a především tančit.

BALETNÍ VARIACE - zaměření na správné držení těla, posilování 
horních a dolních končetin v základních pozicích klasického tan-
ce. Naučíme se prvky u tyče i na volnosti s francouzským názvo-
slovím a ty pak využijeme ve variaci v prostoru.

JAZZ a AFRO DANCE - taneční styly velmi příbuzné. Na jed-
nu stranu taneční technika s danými pravidly a v kontrastu k ní 
osvobození se od předsudků v tanci a prožitek volného, svobod-
ného pohybu. Propojení těchto tanečních technik se současným 
tancem.

Cena celého bloku je 650 Kč. Je možné navštívit i lekce jednotlivě 
(80 Kč/lekce), ale doporučujeme absolvovat celý kurz (je zakon-
čen malou prezentací). 
Tréninky povedou lektorky Mgr. Blanka Matysková, Bc. Kateřina 
Talavašková, DiS., a Jana Michaličková. 
Oblékněte se pohodlně, tančíme bez obuvi (doporučujeme teplé 
neklouzavé ponožky). 
Přihlásit se můžete e-mailem: michalickova.jana@seznam.cz 
do 4. 10. 2013.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
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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 

ŽIDÉ NA TRUTNOVSKU: ZAPOMENUTÉ OSUDY 
ŽIDOVSKÉ KOMUNITY OD 16. DO 20. STOLETÍ

První zmínky o Židech na Trutnovsku pocházejí z 16. století. Až do 
konce 18. století žilo v regionu pouze několik rodin, ovšem v 19. 
století Židé získali nezanedbatelný podíl v průmyslu, živnostech 
i v intelektuálních profesích (lékaři, advokáti). Výstava představí 
předměty spjaté s židovskou historií (náhrobky, svícny, tóry), dále 
fotografie, plány a dokumenty týkající se např. trutnovské syna-
gogy, židovského hřbitova, spolkového domu Lóže Menorah, ale 
i koncentračních táborů či Pochodu smrti z tábora Gross-Rosen 
v roce 1945. Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. 10. od 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 1. 12.

TRUTNOVSKO VE FOTOGRAFII JIŘÍHO HAVLA

Věhlasný fotograf a trutnovský občan Ing. Jiří Havel, známý pře-
devším jako fotograf Krkonoš, představuje na výstavě svoje černo-
bílé a barevné fotografie města Trutnova a přilehlého okolí, 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 zastoupe-
ny fotografie pořízené z okna jeho domu, které zachycují Trutnov 
v proměnách ročních období. Havlovy fotografie i přes rozdílnost 
námětů mají jedno společné - nezaměnitelnou poetiku, která dob-
ře vystihuje krásy města i okolní krajiny. Výstava potrvá do 27. 10.

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regi-
onu je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovině 
13. století a zanikl v roce 1447. Vízmburk bývá označován jako 
„České Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně 
bohaté množství nálezů získaných při archeologickém výzkumu, 
prováděném v letech 1972 až 1984 PhDr. Antonínem Hejnou, CSc. 
Výstava seznamuje s historií hradu, ukazuje i velké množství kera-
mických nádob, kovových předmětů či stavebních prvků. Výstava 
prodloužena do 31. 10.

JAK ROD ERBU TŘMENE  
O HRAD VÍZMBURK PŘIŠEL

Muzejní pracovnice Mgr. Alena Křivská představí některá obecně 
méně známá fakta ze středověkých dějin hradu Vízmburku, který 
se nachází na Trutnovsku mezi Havlovicemi a Červeným Kostelcem. 
Seznámí posluchače s výsledky svého několikaletého bádání, jehož 
cílem bylo zjistit, kdy a za jakých okolností se stal počátkem 14. 
století držitelem hradu zeman Milota z Pnětluk. Přednáška se koná 
ve čtvrtek 10. 10. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

NĚMECKÁ OKUPACE KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ 
NA PODZIM 1938

Historik Mgr. Jan Juřena připomene 75. výročí dramatického ně-
meckého záboru Krkonoš a Podkrkonoší na podzim 1938, kdy 
docházelo ke svévolným úpravám hranic v rozporu s ujednáními 
neblahé Mnichovské konference. Kromě oblastí s převažujícím 
německým obyvatelstvem (Trutnov, Vrchlabí, Žacléř) byly tehdy 
německou brannou mocí zabírány i obce s převážně českým oby-
vatelstvem, a to zejména kolem důležité dopravní tepny Liberec - 
Trutnov. Pozornost bude věnována např. průběhu okupace Jablon-
ce nad Jizerou, Dolní Kalné, Poniklé, Štěpanic, Víchové či Ždírnice. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. 10. v 17:00 hodin. Vstup volný. 

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

Poprvé v historii Galerie města Trutnova zde vystavuje své práce je-
den z nejvýznamnějších českých fotografů Bohdan Holomíček. Na-
rodil se ve Volyni, ale jeho život je i přes velký tvůrčí rozlet a roz-
ptyl 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 koncipovaná 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 poetika. 
Jeho fotografie v sobě nesou často několik příběhů zároveň. Doká-
že zachycovat pomocí fotoaparátu takřka všechno, i když nejčastěji 
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 do 19. 10. Návštěvníci budou mít při troše štěstí příležitost 
setkat se s autorem přímo v expozici, kde by měl být po dobu trvání 
výstavy takřka denně přítomen jako její živá a aktivní součást.

VÝTVARNÝ SALON  
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

Letos podruhé se koná v Trutnově. Výstavní prostor v budově 
městského úřadu hostí již 14. ročník této pravidelně se opakující 
akce, která se každým rokem stěhuje do jiného z devíti měst, jež 
byla v historii věnována českým královnám jako útočiště, zdroj pří-
jmů i pobavení. Představují se zde amatérští i profesionální umělci 
napříč žánry. K vidění je malba, kresba, grafika, socha a fotografie. 
Město Trutnov tentokrát zastupuje oblíbený fotograf Miloš Šálek. 
Výstava potrvá do 1. 11.

Mgr. Lucie Pangrácová 
ředitelka Galerie města Trutnova

ODPOR OBYVATEL TRUTNOVSKA PROTI VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA NA SKLONKU ROKU 1918

U příležitosti 95. výročí vzniku československého státu se předná-
šející Mgr. Ondřej Vašata zaměří na negativní ohlas, který vyvolal 
zrod Československa u německého obyvatelstva v našem regio-
nu. Německé pohraničí se tehdy stalo součástí provincie Deutsch-
böhmen se sídlem v Liberci, která měla vlastní ozbrojený sbor 
(Volkswehr) disponující puškami, děly a dokonce i vlastními leta-
dly. Vypjatá situace se zklidnila teprve v prosinci 1918 po přícho-
du čs. dobrovolnického vojska, které prakticky bez boje odbojné 
Trutnovsko obsadilo. Přednáška se koná ve čtvrtek 24. 10. v 17:00 
hodin. Vstup volný. 

ŽIDÉ POD VRANÍMI HORAMI

Přednášející Mgr. Vlastimil Málek seznámí s historií židovského 
obyvatelstva pod Vraními horami, tj. v oblasti Žacléřského výběž-
ku od 18. do 20. století. První Židé zde nejprve pálili kořalku, ale 
postupně se začali věnovat i jiným profesím a oborům. Posluchači 
se mj. dozvědí, proč se za první světové války počet Židů v regionu 
dramaticky zvýšil. Připomenuty budou také pohnuté osudy Židů za 
2. světové války, jakož i rodina významného malíře Joanna Koehle-
ra, žijící v krajině pod Vraními horami po válce. Přednáška se koná 
ve čtvrtek 31. 10. v 17:00 hodin. Vstup volný. 
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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)

BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS
Divadlo a hudba: MDP - Divadlo ABC

První představení v rámci předplatitelské skupiny Divadlo a hud-
ba - sezona 2013/14. Komický muzikál pro zpívající činoherce. 
Zábavná podívaná s živou kapelou, písničkami, tanci i šermy vy-
práví o fiktivním divadelním souboru, který musí pro finanční zá-
chranu divadla urychleně nazkoušet nové představení sestavené 
ze všech devíti Smetanových oper. Vyhovět požadavku japonské-
ho grantu a poskládat klasikovo dílo do jednoho velkolepého 
večera není však vůbec snadné … Děj představení se odehrává 
na několika divadelních zkouškách, a tak mají diváci jedinečnou 
možnost nahlédnout pod pokličku tvůrčího divadelního procesu.  
Ivan Hlas v Divadle ABC spolupracoval už na úspěšném muziká-
lu Šakalí léta. Tentokrát si přizval ke spolupráci Jiřího Janoucha, 
a protože jde o nadsázku a komedii, vyhráli si oba muzikanti ze-
jména s různými hudebními aranžmá. Smetanovy árie tak znějí 
jednou jako reggae, jindy jako rock and roll, song a la Beatles 
nebo balada ve stylu skupiny Queen … 
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Michal Slaný, Roman Říčař, Veronika Ga-
jerová, Veronika Kubařová, Ivan Hlas a další.
sobota 5. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 380, 355, 330 Kč 
** předprodej vstupenek od 2. 9. 

S/HE IS NANCY JOE
Divadelní delikatesy:  

Miřenka Čechová a Tantehorse

První představení v rámci předplatitelské skupiny Divadelní deli-
katesy - sezona 2013/14.
Představení se koná v rámci Ozvěn festivalu Malá inventura -  
www.malainventura.cz. Podpořili: Nová síť o. s., Státní fond kul-
tury ČR, Ministerstvo kultury ČR.
Narodil jsem se jako holka, ale určitě vím, že jde o omyl! Před-
stavení je dokumentárním zpracováním jednotlivých příběhů 
transgender lidí. (Transgender = odcizení v těle i odcizené tělo, 
osamocení ve společnosti kvůli odlišnosti, touha po štěstí, svo-
bodě …) 
Taneční a vizuální performance Miřenky Čechové a Tantehorse. 
Viděli ji nejen diváci v Čechách, ale také na Evropském tanečním 
festivalu na Kypru, na turné po Washingtonu, kde byla inscena-
ce zařazena mezi nejlepší kulturní počiny roku 2012 v kategorii 
Best of Dance 2012, kterou vyhlašuje časopis The Washington 
Post. Letos v srpnu byla uvedena také na festivalu v Edinburghu 
a tam byla inscenaci udělena jedna z nejprestižnějších cen He-
rald Angel Award 2013.
středa 9. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 300, 270, 240 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 9.

RICHARD III.
Činoherní divadlo B:  

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Druhé představení v rámci předplatitelské skupiny Činoherní diva-
dlo B - sezona 2013/14. Proslulá Shakespearova hra jako kabaret 
o bezmoci mocných, a to bez soucitu, bez blankversu, zato s hr-
bem rostoucím jak houba po dešti. Pavlína Štorková v titulní roli 
mrzkého padoucha s neodolatelným cynickým humorem, Jan Skle-
nář, Hynek Pech, Filip Richtermoc a Lubor Novotný jako anglické 
královny! Mniši na kúru zpívají skladby od Queen i Enyi! Řečeno 
s Eltonem Johnem: Made In England!
Režie: David Drábek. Hrají herci Klicperova divadla Hradec Králo-
vé, v alternacích zpívají členové Českého chlapeckého sboru Hra-
dec Králové.
pátek 1. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** 
předprodej vstupenek od 30. 9.
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MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU

Legendární příběh dívky, která dokázala čelit zlu i v bezvýchod-
né situaci. Světoznámá novela jednoho z nejpozoruhodnějších 
českých prozaiků a filmových scenáristů Arnošta Lustiga, je-
hož dílo bylo přeloženo do 23 jazyků a nominováno na řadu 
významných ocenění. Díky spolupráci Divadla pod Palmovkou 
a festivalu židovské kultury Devět bran se toto dílo ve světo-
vé premiéře objevilo i na divadelním jevišti. Mimořádně silný 
a působivý příběh založený na několika skutečných událostech 
a obohacený o autentické autorovy zážitky a vzpomínky na jeho 
věznění v nacistických koncentračních táborech vypráví o mladé 
a krásné židovské dívce Kateřině a několika židovských milio-
nářích, kterým byla za vysoký finanční obnos nacisty nabídnu-
ta komplikovaná cesta k fiktivní svobodě. Nacistický důstojník 
Bedřich Brenske však rozehraje se svými židovskými „svěřenci“ 
rafinovanou a nebezpečnou hru, která by mohla být zábavná 
a komická - kdyby se neodehrávala v roce 1943 v koncentračním 
táboře a kdyby při ní nešlo o život. Přesvědčivost a autentici-
ta, s jakou „nemilosrdný básník reality“ Lustig zachytil člověka 
vrženého do obludného a zrůdně geniálního mechanismu „zu-
žitkování nepotřebných osob“, je dodnes nebývalá. Je tragická 
i absurdně komická, básnická i nemilosrdně reálná, v každém 
směru však aktuální. 
Divadelní představení „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“ 
nastudovali v režii Petra Kracika herci pražského Divadla pod 
Palmovkou: Radek Zima, Ivo Kubečka, Ondřej Kavan, Anna Stro-
pnická/Denisa Pfauserová j.h., Dušan Sitek, Jiří Bábek, René Při-
bil, Ivan Jiřík, Rudolf Jelínek.
Představení v Uffu uvádějí Festival Devět bran a UFFO - SCT, zá-
štitu nad ním převzali poslanec PSP ČR PhDr. Robin Böhnisch 
a starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec.
sobota 12. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 50 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 9.

LA PUTYKA

Legendární hospodský cirkus, ve kterém neplatí fyzikální zákony. 
Inscenace La Putyka kombinuje akrobacii, tanec, loutky a spor-
tovní výkony v originálním pojetí nového cirkusu, jenž nahlíží 
na atmosféru české putyky skelným pohledem střízlivého půl-
litru. Objevuje hospodskou fantazii a změněnou realitu, kdy 
na chvíli přestávají platit fyzikální zákony a diváci jsou svědky 
nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů. Co se 
honí v hlavách hospodských štamgastů, to předvádějí mistři ČR 
v akrobatických skocích na trampolíně, profesionální tanečníci 
nebo mistr bojového umění wu-shu. Originální pojetí inscenace 
vychází z českých reálií hospodského života.
Představení je doprovázeno živou hudbou tria Vojtěch Dyk/An-
drej Rády, Jakub Prachař/Jan Balcar a Jan Maxián/Pavel Skála, 
která není pouhým doprovodem, ale samostatnou jednotkou, jež 
dodává „šťávu“ pohybovým akcím.
úterý 5. 11. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 500, 480, 460 Kč 
** předprodej vstupenek od 30. 9.

SLET BUBENÍKŮ

Slet bubeníků v roce 2013 je zaměřen na setkání několika hudeb-
ních oblastí. Základ tvoří jako vždy 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. Arabské bubny a indické hudební nástroje bude obhospo-
dařovat Tomáš Reindl. Letošním nováčkem je Ondřej Anděra, front-
man skupiny WWW, který kromě perkusí přidá svůj hlas. Atmosféru 
dotvoří německá multiinstrumentalistka a zpěvačka Oona Kastner. 
Více informací o jednotlivých muzikantech a celém projektu najde-
te na www.sletbubeniku.cz.
sobota 26. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč ** před-
prodej vstupenek od 9. 9.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Divadlo Tramtarie Olomouc
Představení pro děti od 3 let. Anička a Eliška jsou obyčejné holky 
z Olomouce a po škole si chodí hrát na dětské hřiště. Jednou je 
napadne, že si budou hrát na piráty. V pískovišti najdou zakopa-
ný vzkaz v láhvi a v něm mapu opravdického ztraceného pirát-
ského pokladu. A pak se teprve začnou dít věci. 
Režie: Vladislav Kracík. Hrají: Jan Konopčík, Barbora Šebestíko-
vá, Dáša Rybářová.
neděle 6. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od  
3 do 18 let 50 Kč, od 18 let 70 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 9.

CIRKUS ANPU
Divadlo ANPU
Představení pro děti od 5 let i dospělé je pokusem, jestli jsou 
herci, kteří neumějí metat salta, chodit po provaze či krotit dra-
vou zvěř, schopni vytvořit atmosféru cirkusu. Je to příběh klauna 
Antonína, který od dětství toužil mít cirkus bez klecí a řetězů 
a kterému se jeho sen splnil. 
Režie: Bela Schenková. Hrají: Bela Schenková, Renata Kubišová, 
Martina Zoubková.
neděle 13. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od  
5 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek 
od 2. 9.

KREV A JINÉ LÁSKY MÍNY
Divadlo Na holou
Představení pro děti od 8 let. Rakvičkárna na téma Stokerova 
Drákuly. Příběh drsného businessmana Johna a jeho snoubenky 
Míny. Příběh, který se topí v alkoholu, krvi a pochmurné náladě. 
Režie: Ludvík Řeřicha. Hrají: Kateřina Bímová, Pavel Vrzák, 
Martin Choc, Hanuš Tylich, Toník Kříž, Vlaďka Bímová, Hanče 
Bímová.
neděle 20. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od  
8 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek 
od 2. 9.

HRANIČNÍ SYNDROM
Martin Káňa - David Saudek - Jaroslav Valečka

„Projekt Hraniční syndrom, zaměřený na demograficko-sociolo-
gický konflikt zvaný obecně „Odsun“ či problém Sudet, prezentuje 
tři přední osobnosti současné výtvarné scény - malíře Davida Saud-
ka (1966), Jaroslava Valečku (1972) a sochaře Martina Káňu (1975).  
Autoři vnímají prezentaci jako zcela nepolitické vyjádření názo-
rů na téměř tisíciletou otázku hraničních území Čech a Moravy 
a soužití se sousedními národy. Nechtějí se zařadit mezi umělce, 
jejichž cílem je využít aktuální politické téma pro své zviditelně-
ní. Jsou toho názoru, že problematika pohraničí, Sudet, je nejen 
velmi stará, ale také neobyčejně složitá a pro další vývoj naší spo-
lečnosti je její náprava zcela zásadní. Nesnaží se najít definitivní 
a univerzálně platné řešení. Poukazují na nutnost transformace 
vnímání celého problému. Autoři vytvářejí rozrůzněnou triádu 
uměleckých pohledů na dané téma. Jaroslav Valečka zastupuje 
svou tvorbou imaginativní a emotivní pól, David Saudek předsta-
vuje symbolističtější a konceptuálnější přístup v rovině klasického 
obrazu. Martin Káňa pracuje v trojdimenzionální formě analytič-
tějšího charakteru,“ říká Ph.D. Rea Michalová, kurátorka Národní 
galerie v Praze.
Vernisáž se uskuteční v úterý 8. 10. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kul-
tury ČR.
9. 10. - 12. 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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3. 11. BUDULÍNEK
Rodinné UFFOkousky: Naivní divadlo Liberec 
Představení pro děti od 3 let
Vstupné od 3 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč

4. 11. NEVER STOP EXPLORINGER 
Cestopisný večer Marka Holečka
Vstupné 80 Kč

7. 11. GALA PRO GOGOLA
Divadlo a hudba: Jan Přeučil a Jaroslav Svěcený 
Vstupné 360, 335, 310 Kč

10. 11. ZAJATCI VESMÍRU
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Vojty Švejdy
Představení pro děti od 5 let
Vstupné od 5 do 18 let 80 Kč, od 18 let 120 Kč 

13. 11. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Činoherní divadlo A: Divadlo P. Bezruče Ostrava
Vstupné 345, 320, 295 Kč

17. 11. ZIMNÍ ADRENALIN
Odpolední program pro děti se zábavnými atrakcemi, 
nafukovadly, soutěžemi, hrami 
Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 75 Kč

18. 11. AUSTRÁLIE
Cestopisný večer Aleny a Jiřího Márových
Vstupné 80 Kč

Kompletní nabídku pořadů na měsíc listopad najdete na  
www.uffo.cz

KAREL PLÍHAL: VZDUCHOPRÁZDNINY

Písničkář Karel Plíhal vystoupí v Uffu jako aktuální držitel ceny 
Anděl za CD Vzduchoprázdniny v kategorii Folk & Country. Po-
sluchačům představí bezmála všechny písně z nového alba dopl-
něné mnoha novými básničkami a staršími skladbami. Koncert je 
nevhodný pro děti do 12 let.
středa 23. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
170 Kč, v den koncertu 200 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 9.

ŘECKÉ OSTROVY

Nádherné ostrovy ukotvené v průzračném Egejském moři pů-
sobí jako předsunutá hlídka pevninského Řecka, jsou splněným 
snem každého cestovatele. Díky zlatým plážím, olivovým hájům, 
piniovým lesům, horským svahům porostlým aromatickými by-
linkami a terasovitým políčkům jsou Kykladské ostrovy napro-
sto neodolatelné. Jejich přitažlivost ještě zvyšuje poklidný svět 
taveren a bezstarostného plážového lenošení i tradiční kultura, 
která je podmanivou směsicí východních a západních vlivů. Libor 
Turek procestoval jedenáct velice zajímavých a odlišných ostro-
vů, z nichž většina patří do souostroví Kyklady. 
Egejské moře je místo, kde Řecko je a zůstává Řeckem. Bílé dom-
ky a kostelíky, bohatá historie, čisté moře, západy slunce. Vše 
působí velice idylicky, ale zblízka je realita těchto ostrovů výraz-
ně drsnější. Místní obyvatelé se mají co ohánět, aby si zajistili 
živobytí. Navštívíme ostrov Delos s nejzachovalejším antickým 
městem, ostrov Mykonos se světoznámými větrnými mlýny, obří 
krápníkovou jeskyni ostrova Antiparos, mramorové lomy ostrova 
Naxos, ostrov homosexuálů Ios, sopečný ostrov Santorini - pozů-
statek bájné Atlantidy, ostrov Samos - rodiště Pythagora, divo-
kou a panenskou Ikárii, Syros s neuvěřitelným hlavním městem, 
Paros i nejposvátnější místo „Egejdy“ ostrov Tinos … Odhalme 
spolu s Liborem Turkem půvab těchto ostrovů, můžeme záro-
veň načerpat inspiraci pro příští dovolenou. Čeká nás na čtyři sta 
diapozitivů, hudební ukázky, prohlídka suvenýrů a samozřejmě 
zajímavé vyprávění.  
pondělí 7. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 9.

HAVAJ
Ráj v Pacifiku

Havajské ostrovy jsou pro někoho synonymem ráje, pro jiné-
ho vzdálenou, nedosažitelnou destinací, dalšímu pak splývají 
s představou luxusní plážové dovolené.
Lenka a Václav Špillarovi spolu se svým synem poznali, že všech-
no tohle je pravda a ještě mnohem víc. Poznali, jak omamně 
voní plumérie ze zahrad na ostrově Kauai, jak strmé, kluzké 
a zrádné dovedou být pobřežní útesy na světoznámé stezce 
Na Pali Coast, i jak řvou obrovské havajské vlny, které zrodily 
surfování na vlnách. Při výstupu na vulkán Mauna Loa i při pu-
tování kráterem spící Haleakaly poznali též něco z „lahůdek 
strašidelné kuchyně“ bohyně Pelé, která topí pod kotlem havaj-
ských sopek. Na vlastní kůži okusili i pocity naprostého ztracení 
v džungli, když přecházeli napříč ostrov Molokai po stezce, kudy 
už několik let neprošla noha turisty. V neposlední řadě okusili 
i atmosféru uvadajícího plantážnického života na Ananasovém 
ostrově Lanai a ducha dávno zmizelé doby velrybářství, který se 
stále vznáší nad malebným přístavem Lahaina. Poznali, že každý 
z hlavních šesti havajských ostrovů voní a dýchá jinak, že kaž-
dý nabízí unikátní, bující přírodu a divočinu, ale také jedineč-
ná setkání, přátelské obyvatele a neopakovatelnou atmosféru 
pověstného havajského klidu a pohody, vyjádřenou pozdravem 
Aloha.
pondělí 21. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 23. 9.

PODZEMÍ KRKONOŠ
Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice: 

40 let výzkumů v podzemí Krkonoš i ve světě

Výstava nás zavede zejména prostřednictvím fotografií do podzemí 
Krkonoš a pak také doslova až na druhý konec světa - na Nový Zé-
land, se zastávkami na Tasmánii, v Austrálii, Venezuele a v několika 
zemích Evropy. Řada fotografií má již historický charakter a uka-
zuje, jak se začínalo v Krkonoších s průzkumem podzemí a jak se 
tehdy fotografovalo. Snímky budou doplněny plánky podzemních 
objektů, z nichž některé nebyly veřejnosti dosud představeny. Vý-
stava připomene zajímavé momenty čtyř desetiletí, náročnou práci 
i krásu objevených prostor v podzemí. 
Výstava se koná v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trut-
nov“. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis. 
Vernisáž v úterý 22. 10. od 17:00 hodin. 
23. 10. - 12. 11. ** Stará radnice na Krakonošově nám. ** otevře-
no: pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin ** bez vstupného

VEČER DUCHŮ
Téma: DUCHOVÉ A STRAŠIDLA HRADŮ A ZÁMKŮ

Poslední říjnový den je někde dnem pro Halloween, v Trutnově pak 
pro Večer duchů. Chcete-li se příjemně bát, přijďte se projít po při-
pravené trase, kde tentokrát potkáte několik duchů či strašidel, kte-
rá jindy obývají hrady či zámky. Samozřejmě to bude např. Bílá paní 
nebo také Bezhlavý rytíř. Více však prozrazovat nebudeme, abychom 
Vás nepřipravili o moment překvapení. Akce je určena dětem školní-
ho věku, mohou ji však zvládnout i nebojácné 4-5leté děti. 
Pozor! Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání u startu, zakup-
te si vstupenky v předprodeji. Vstupenky budou mít půlhodino-
vou startovní platnost (17:30 - 18:00, 18:00 -18:30, 18:30 - 19:00). 
V dané půlhodině se budete moci vydat na trasu. Celková kapacita 
počtu účastníků bude omezena.  
čtvrtek 31. 10. ** start u Uffa - trasa povede centrem města ** 
průběžný start 17:30 - 19:00 hodin ** vstupné - startovné 35 Kč ** 
předprodej vstupenek od 30. 9. pouze v Inforecepci UFFO

Z NABÍDKY POŘADŮ NA LISTOPAD 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

říjen 2013

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

1. úterý
2. středa
19:00 hodin

COLETTE
Česko-slovenské drama. Strhující příběh o lásce silnější 
než smrt, který se odehrává v osvětimském koncentrač-
ním táboře.
Do 12 let nevhodné ** 126 minut ** vstupné 90 Kč

2. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 
Káťa a Škubánek - bumerang; Káťa a Škubánek - čáry, 
máry v kuchyni; Káťa a Škubánek - narozeniny; O klukovi 
z plakátu - navštivte zoo; O klukovi z plakátu - stěhování 
dravé zvěře; O klukovi z plakátu - sborová recitace; Maxi-
pes Fík - za volantem; Maxipes Fík - mistr skoku; Maxipes 
Fík - jde do světa.
Mládeži přístupno ** 63 minut ** vstupné 30 Kč

3. čtvrtek
19:00 hodin

JAKO NIKDY                             ART film - pro náročnější diváky
České psychologické drama. Konec léta ve filmu zna-
mená zároveň konec života malíře, sochaře a pedagoga 
Vladimíra Holase.
Mládeži přístupno ** 93 minut ** vstupné 100 Kč

4. pátek
5. sobota
6. neděle
16:30 hodin

OGGY A ŠKODÍCI
Francouzský animovaný rodinný film. Již od stvoření 
světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee 
zamotaní do věčné bitvy.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 80 minut ** 
vstupné 90 Kč

4. pátek
5. sobota
6. neděle
19:00 hodin

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Italské romantické drama. Světově uznávaného znalce 
v oblasti výtvarného umění osloví telefonicky v den jeho 
narozenin žena. Naléhavě ho žádá o pomoc při odhadu 
rodinné sbírky …
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut **  
vstupné 110 Kč

8. úterý
9. středa
19:00 hodin

BERNIE
Americká krimi komedie. Příběh, který je opravdu neu-
věřitelný, ale natočený podle skutečnosti. Jack Black byl 
za roli asistenta ředitele pohřebního ústavu nominován 
na Zlatý Globus.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 90 Kč

10. čtvrtek
19:00 hodin

ÚTĚK                                           ART film - pro náročnější diváky
Norský historický thriller. Příběh devatenáctiletého 
děvčete, které se po zabití celé rodiny dostane do rukou 
zločinecké skupiny. Brzy však zjistí, že v jejich společnosti 
ji čeká osud horší než smrt.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 75 minut ** vstupné 90 Kč

11. pátek
12. sobota
13. neděle
16:30 hodin

MAKE YOUR MOVE (3D)
Americko-jihokorejský taneční film. Příběh o dvou ta-
nečnících, kteří se náhodou potkají v New Yorku. Nejdřív 
spolu soupeří, ale nakonec najdou společnou cestu. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 107 minut ** 
vstupné 120 Kč

11. pátek
12. sobota         
13. neděle
19:00 hodin

HRA NA HRANĚ
Americký thriller. Když se chudému vysokoškolákovi po-
daří odhalit podvod na online pokerových hrách, dostane 
nabídku …
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

14. pondělí
15. úterý
16. středa
19:00 hodin

RIVALOVÉ
Americké akční životopisné drama. Skutečný příběh dvou 
brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jame-
se Hunta v profesním i soukromém životě.
Do 12 let nevhodné  ** titulky ** 123 minut ** vstupné 110 Kč

17. čtvrtek
18. pátek
19:00 hodin

REVIVAL
Česká komedie. Repríza úspěšného snímku Alice Nellis 
s B. Polívkou, M. Krobotem, K. Heřmánkem, M. Geišber-
gem, V. Dykem o velkolepém comebacku rockové skupiny 
Smoke.
Do 12 let nevhodné ** 116 minut ** vstupné 90 Kč

18. pátek
19. sobota
16:30 hodin

TURBO (3D)
Americká animovaná rodinná komedie. Vysoce rychlostní 
komedie vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj 
velký sen …
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** 
vstupné 150 Kč

19. sobota
20. neděle
19:00 hodin

jOBS
Americké životopisné drama. Film o Stevu Jobsovi, 
kreativním vizionáři, kterému se podařilo změnit svět IT 
technologií.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 100 Kč

20. neděle
16:30 hodin

TURBO (2D)
Americká animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** 
vstupné 125 Kč

22. úterý
19:00 hodin

GRAVITACE (3D)
Americký sci-fi thriller. Sandra Bullock a George Clooney osa-
moceni v temném vesmíru bez jakéhokoli spojení se Zemí.
Mládeži přístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 130 Kč

23. středa
10:00 hodin

VĚNEČEK POHÁDEK
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidí-
te: O Malence, Tři kumpáni, Jonáš a velryba, Krakonoš 
a sklínkař Matěj, O starém psu Bodříkovi, Supermyš.
Mládeži přístupno ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

23. středa
19:00 hodin

GRAVITACE (2D)
Americký sci-fi thriller.
Mládeži přístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 100 Kč

24. čtvrtek
19:00 hodin

KAPITÁL                                     ART film - pro náročnější diváky
Francouzský politický thriller. Odvěký příběh o vlivu moci 
a peněz na člověka v režii francouzského buřiče Costy-Gavrase.
Mládeži přístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 90 Kč

25. pátek
26. sobota
16:30 hodin

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 (3D)
Americký animovaný rodinný film. Po katastrofální 
potravinové bouři v prvním dílu byl vynálezce Flint nucen 
opustit město. Teď bude mít s kamarády spoustu práce 
uvést vše na pravou míru.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** 
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

25. pátek
26. sobota
27. neděle
19:00 hodin

PŘÍBĚH KMOTRA
Český film. Natočeno podle bestselleru J. Kmenty „KMO-
TR MRÁZEK“. Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu 
s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé 
eminence české politiky.
Do 12 let nevhodné ** 98 minut ** vstupné 120 Kč

27. neděle
16:30 hodin

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 (2D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 96 minut ** 
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

28. pondělí
29. úterý
30. středa
19:00 hodin

KAMEŇÁK 4
Česká komedie. Další pokračování oblíbeného filmu 
s Václavem Vydrou v hlavní roli.
Mládeži nepřístupno ** 88 minut ** vstupné 110 Kč

31. čtvrtek
19:00 hodin

OMAR                                        ART film - pro náročnější diváky
Palestinské drama. Tři mladí muži a jedna dívka se po-
koušejí vydobýt si právo na vlastní život a zároveň dostát 
poslání bojovníků za svobodu své vlasti.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 80 Kč


