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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LiSTOPADu 2013
pátek 1. 11.  RICHARD III.

Činoherní divadlo B: Klicperovo divadlo Hradec 
Králové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 3. 11. BUDULÍNEK
Rodinné UFFOkousky: Naivní divadlo Liberec
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 4. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Eva Marková, CSc.: Toulky Patagonií 
s černým sluncem nad hlavou
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 4. 11. NEVER STOP EXPLORING
Cestopisný večer Marka Holečka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 5. 11. LA PUTYKA
Představení mimo předplatné: Cirk La Putyka
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 hodin 

středa 6. 11. LA PUTYKA
Představení pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 11:00 hodin ** pouze pro předem 
přihlášené školy

čtvrtek 7. 11. GALA PRO GOGOLA
Divadlo a hudba: Jan Přeučil a Jaroslav Svěcený 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 8. 11. KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Pořad pro školy, účinkují Trio Augenblick  
a Fedor Gál
Pořadatel: Festival Devět bran a UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 10:00 hodin 

neděle 10. 11. ZAJATCI VESMÍRU
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Vojty Švejdy
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin 

pondělí 11. 11. MARTIN, ZVONEČKY A ROLNIČKY
Akce pro děti s lampionovým průvodem
Pořadatel: UFFO - SCT
odchod lampionového průvodu v 17:00 hodin 
od Uffa 

úterý 12. 11. NOVINÁŘSKÝ TROJDOTEK MARTINA STRAKY
Beseda
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO ** 19:00 hodin 

středa 13. 11. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Činoherní divadlo A: Divadlo P. Bezruče Ostrava
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 14. 11. V CO VĚŘIL KAREL ČAPEK? 
Přednáší PaedDr. Karel Řehák
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 hodin

pátek 15. 11. JAZZOVÝ A MEDITATIVNÍ KLAVÍR
Koncert Jana Vídeňského
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

sobota 16. 11. WEBROVKAFEST
12. ročník. Vystoupí dívčí divadelní soubor 
KaRaJaPeJi a Ba a kapely Poslední lež, Pepa Lábus 
a spol., Noiz Of Zion, Babalet, Narajama, Luboš 
Pospíšil + 5P, The Totem´s, Hromosvod, Bahňous 
a spol. Moderovat bude duo The Sebučedos. 
Více informací: www.webrovkafest.com
Pořadatel: Trutnovská alternativní scéna
Chata Webrovka ** 14:30 hodin ** minimální 
příspěvek 150 Kč

neděle 17. 11. ZIMNÍ ADRENALIN
Program pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin 

pondělí 18. 11. DOBRODRUŽSTVÍ PIRÁTA KOLÍSKA
Představení Divadla Polárka Brno pro MŠ  
a 1. - 4. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin 

pondělí 18. 11.  ROSTU S KNIHOU 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 18. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Libor Dušek: Česko-německé vztahy 
v Krkonoších a Podkrkonoší ve 20. století
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž 
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 18. 11. AUSTRÁLIE
Cestopisný večer Aleny a Jiřího Márových
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 19. 11. ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 20. 11. JAZZINEC 2013
Autumn párty 
Pořadatel: Alternativa pro kulturu a UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

čtvrtek 21. 11. Z HISTORIE ŽIDŮ V TRUTNOVĚ
Přednáší Mgr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 22. 11. ALJAŠKA - POBŘEŽÍ PACIFIKU
Diashow Leoše Šimánka
Pořadatel: Leoš Šimánek - www.leossimanek.cz
kino Vesmír ** 18:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: Mana Travel a Turistické informační 
centrum 

úterý 26. 11. TEATROMAT
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 28. 11. TRAGICKÝ ROK 1939 OČIMA PAMĚTNÍKA
Beseda s Ing. Karlem Hoškem
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 28. 11. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Koncert v rámci Maratonika Tour 2013
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 
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 VÝSTAVY
do 12. 11. HRANIČNÍ SYNDROM

Martin Káňa - David Saudek - Jaroslav Valečka
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO  

do 12. 11. PODZEMÍ KRKONOŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
Stará radnice na Krakonošově nám.

do 30. 11. LUKÁŠ RAIS: SOCHY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 1. 12. ŽIDÉ NA TRUTNOVSKU:  
ZAPOMENUTÉ OSUDY ŽIDOVSKÉ KOMUNITY 
OD 16. DO 20. STOLETÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší 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

do 31. 12. TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 11. - 20. 12. ALEŠ RYBÍN: MANCHESTER
Výstava fotografií 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu

1. 11. - 31. 12. VLADIMÍR PAVLAS:  
NOSTALGIE NA KOLEJÍCH
Výstava fotografií s železniční tematikou, kde jsou 
zachyceny vlaky, které už dnes na kolejích běžně 
neuvidíte.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)  

8. 11. - 20. 12. 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI
Vernisáž 7. 11. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Oblastní 
charita Trutnov
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

8. 11. - 5. 1. TRUTNOVSKO NA ČERNOBÍLÝCH POHLEDNICÍCH 
Z 50. AŽ 70. LET 20. STOLETÍ
Vernisáž 7. 11. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

20. 11. - 30. 12. ZBYNĚK HAVLÍN: ZÁVISLOST NA KRÁSE
Vernisáž 19. 11. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

 KURZY
středa 13. 11. TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Ukázková hodina z kurzu Práce s informacemi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

pátek 22. 11.
sobota 23. 11.
 

TRUTNOVSKÝ BETLÉM
Lektorka PhDr. Marie Klašková. Tvorba biblických 
postav do Betléma, který bude instalován 
na Výstavě betlémů (Stará radnice na Krakonošově 
nám.). Více informací: e-mail: janka.bartonova@
centrum.cz, tel. 606 171 014.  
Pořadatel: Mgr. Jana Bartoňová, Centrum pro 
pěstounské rodiny Maják při Oblastní charitě 
Trutnov, Mateřské centrum KAROlínka
Centrum Maják (Školní 13) ** 22. 11. 18:00 - 21:00 
hodin, 23. 11. 8:00 - 16:00 hodin ** cena 500 Kč

do 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

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

pátek 1. 11. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Pracovat můžete dále 
na hedvábné vitrážce do okna, kravatě, pouzdru 
na brýle, šátku aj.
16:30 hodin ** cena 280 Kč včetně materiálu

pátek 1. 11. ŠPERKY Z HEDVÁBÍ
Naučíte se šperky kompletovat.  
16:30 hodin ** cena 250 Kč včetně materiálu 
(cena za oba „hedvábné“ kurzy 450 Kč)

čtvrtek 7. 11. VÁNOČNÍ KERAMIKA
Vyrobíme keramické jmenovky, zvonky, anděly, 
adventní keramické mísy či věnce, svícny.
17:00 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

sobota 9. 11.
neděle 10. 11.

PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Kurz povede účastník světové soutěže košíkářů 
v Nowym Tomyslu.
9. 11. 9:30 - 17:30 hodin,  
10. 11. 9:00 - 15:00 hodin ** cena 1600 Kč

pátek 15. 11. MĚDĚNÝ ŠPERK TEPANÝ
Lektorka: Anna Talábová. Příprava měděného 
plátku, tvarování a tepání. Zdobení šperku.   
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 16. 11. PERLE VINUTÉ NAD KAHANEM
Výroba skleněných korálků, základy zpracování 
skla za pomoci kahanu. 
9:30 hodin (4 hodiny) ** cena 900 Kč

sobota 16. 11.
neděle 17. 11.

TIFFANY VITRÁŽE
Naučíte se řezat tvary podle šablon, brousit 
na brusce, spojovat sklo cínem, patinovat. První 
část je tvorba mozaiky. V druhé části si technikou 
Tiffany vyrobíte šperky, vitrážová zrcadla, závěsy 
do oken, dekorační výplně aj.
cena 2300 Kč za víkendový kurz, jeden den 1300 Kč

neděle 17. 11. ENKAUSTIKA
Lektorka: Anna Talábová. Vytvoříte barevné 
kompozice i tematické obrázky.  
9:30 hodin ** cena 350 Kč

úterý 26. 11.
čtvrtek 28. 11.

ADVENTNÍ VĚNCE
Připraven floristický materiál a dekorace.
17:00 hodin ** cena 250 Kč

 PŘIPRAVUJE SE NA PROSINEC 2013

úterý 3. 12. SOCHAŘ EMIL SCHWANTNER
Životopisné vyprávění o významném sochaři z na-
šeho regionu bude doplněno diaprojekcí (R. Gün-
ther), recitací (Mgr. M. Janečková) a Schwantnero-
vými plastikami ze soukromé sbírky V. Petiry.
Pořadatel: Společnost Německo-českého porozu-
mění v Trutnově
Státní okresní archiv v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 28. 12. OLYMPIC
Vánoční koncert
Pořadatel: DETO production s.r.o.
sportovní hala ZŠ Komenského ** 19:00 hodin 
** předprodej vstupenek: Turistické informační 
centrum a www.ticketstream.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

TRUTNOVSKO NA ČERNOBÍLÝCH POHLEDNICÍCH 
Z 50. AŽ 70. LET 20. STOLETÍ

Na výstavě představíme černobílé fotopohlednice okresu 
Trutnov z 50. až 70. let 20. století. Přestože jde o pohlednice 
s mimořádnou dokumentární hodnotou i uměleckou úrovní 
(např. pro vydavatelství Orbis fotografoval v této době Jiří Ha-
vel), takto pojatá výstava nebyla dosud na Trutnovsku reali-
zována. Nabídne více než 150 atraktivních pohlednic Trutnov-
ska, Vrchlabska, Královédvorska či Žacléřska. Vernisáž se koná 
ve čtvrtek 7. 11. v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 5. 1. 2014.

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, živ-
nostech i v intelektuálních profesích (lékaři, advokáti). Na vý-
stavě jsou prezentovány předměty spjaté s židovskou historií 
(náhrobky, svícny, tóra), dále fotografie, plány a dokumenty 
týkající se např. trutnovské synagogy, židovského hřbitova, 
spolkového domu Lóže Menorah, ale i koncentračních táborů 
či Pochodu smrti z tábora Gross-Rosen v roce 1945. Výstava 
potrvá do 1. 12.

TAJEMSTVÍ A POKLADY HRADU VÍZMBURKU

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho re-
gionu je Vízmburk u Havlovic, který byl založen ve druhé polovi-
ně 13. století a zanikl v roce 1447. Bývá označován jako „výcho-
dočeské Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně 
bohaté množství nálezů, které byly získány při archeologickém 
výzkumu a které umožňují nahlédnout do života středověkých 
obyvatel našeho kraje. Výstava prodloužena do 31. 12.

V CO VĚŘIL KAREL ČAPEK?

Přednášející PaedDr. Karel Řehák z Malých Svatoňovic vyjde 
ve své úvaze od Čapkova dětství, konkrétně od jeho hronov-
ské babičky, která Čapka výrazně poznamenala z hlediska 
náboženského cítění, a dospěje k filozofickému pragmatismu 
a relativismu, typickým pro Čapka. Připomenuta bude rovněž 
teologicko-náboženská rovina Čapkových názorů a postoje 
katolických intelektuálů k Čapkovi (např. Jaroslav Durych, Ol-
dřich Králík, Timotheus Vodička). Přednáška se koná ve čtvr-
tek 14. 11. v 17:00 hodin. Vstup volný.

Z HISTORIE ŽIDŮ V TRUTNOVĚ

Přednášející Mgr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s histo-
rií židovského obyvatelstva v Trutnově od 16. do 20. století. 
Připomene židovské spolky v Trutnově, synagogu i židovský 
hřbitov. Pozornost bude také věnována tragickému osudu 
trutnovských Židů za druhé světové války i dosud zcela ne-
známé historii židovské komunity ve městě po roce 1945. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 21. 11. v 17:00 hodin. Vstup 
volný.

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
středa 13. 11. od 17:00 hodin

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

ROSTU S KNIHOU V POBOČCE HSM
pondělí 18. 11. od 9:00 do 11:00 hodin

Zveme opět maminky na mateřské dovolené, aby i se svými 
dětmi zavítaly do pobočky knihovny v Horním Starém Městě. 
Budou tu pro ně připraveny pěkné obrázkové knížky.

PŘEDNÁŠKY O BIBLI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Náš národ si připomíná 400 let od vydání Bible kralické, která 
představuje národní klenot a vrchol české reformace - kni-
hy, která formovala lidské hodnoty a později také zachránila 
český jazyk. U příležitosti tohoto výročí nabízíme základním 
školám interaktivní přednášky o Bibli.

O BIBLI BEZ NUDY

Programem provází loutka „Mluvící Bible“. Prostřednictvím ta-
jemných předmětů ze starého kufru se děti seznámí s obsahem 
Bible, historickými fakty a zajímavostmi. Samozřejmě si povíme 
i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Sou-
částí programu je i úryvek z Bible, ukázky Biblí v různých jazy-
cích i nových překladech. Program si dává za cíl pestrým a zají-
mavým způsobem seznámit děti s touto zajímavou knihou.

BIBLE A ČLOVĚK 21. STOLETÍ

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi 
oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible 
jako takové, o překladech, o vzniku Bible kralické a jejím vý-
znamu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s tex-
tem a ukázky Biblí v různých zajímavých překladech. Cílem pro-
gramu je seznámit mladé lidi s touto nejpřekládanější a stále 
aktuální knihou a motivovat je k jejímu čtení.
Lektorka: Ing. Bc. Karla Mihatschová. Přednášky se uskuteční 
v prostorách oddělení pro děti v Městské knihovně Trutnov 
v dopoledních hodinách. Je možné vybrat 2 hodiny v čase 
od 9:00 do 11:40 hodin. Nabízené jsou tyto termíny: 1., 6., 8., 
11., 18., 19., 27., 29. listopadu a 6. prosince.

TRAGICKÝ ROK 1939 OČIMA PAMĚTNÍKA

Ing. Karel Hošek z Trutnova, předseda trutnovské oblastní 
organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, patří k po-
sledním pamětníkům tragických událostí roku 1939, na kte-
ré v muzeu zavzpomíná. Jako student se například zúčastnil 
28. října 1939 brutálně potlačené protinacistické demonstra-
ce v Praze. Smrtelně zraněn byl při ní mimo jiné student Jan 
Opletal, jehož pohřbu byl Ing. Karel Hošek přítomen. Pohřeb 
se změnil v rozsáhlou protinacistickou demonstraci, po které 
nacisté zavřeli všechny české vysoké školy. Vzpomínat se také 
bude na domácí protinacistický odboj za druhé světové války. 
Beseda se koná ve čtvrtek 28. 11. v 17:00 hodin. Vstup volný.
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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
Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

LUKÁŠ RAIS: SOCHY

Výstava Lukáše Raise v městské galerii navazuje na letní akci So-
chy ve městě, při které Galerie města Trutnova tradičně oživuje 
veřejný prostor města. Na Dolní promenádě byly letos vystaveny 
monumentální práce tohoto úspěšného mladého sochaře, s jeho 
komornějšími díly se budou moci milovníci plastiky setkat při vý-
stavě v městské galerii.
Lukáš Rais se narodil roku 1975 v Sokolově, studoval na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Kurta Gebauera a pozdě-
ji Kryštofa Kintery. I přesto, že doposud náleží ke generaci mla-
dých českých umělců, patří k velmi vyzrálým osobnostem. Může 
se pyšnit realizacemi v prestižních veřejných prostorách, jmenujme 
například jeho objekt Strom na nádvoří pražského Klementina či 
Lamy v pražské botanické zahradě. Jeho tvorba je typická prací 
s prefabrikáty, které přeměňuje, dalo by se říci povyšuje, na umě-
lecké médium. Původní použité prvky však zůstávají v jeho ob-
jektech stále rozpoznatelné a jsou podstatným zdrojem poetiky 
těchto děl.
Vernisáž proběhne ve středu 30. 10. v 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 30. 11.

VÝZVA VLASTNÍKŮM DĚL MALÍŘKY  
JULIE WINTEROVÉ-MEZEROVÉ

V roce 2014 bude Galerie města Trutnova pořádat výstavu tvorby 
významné regionální umělkyně Julie Winterové-Mezerové. Chtěli 
bychom touto cestou oslovit vlastníky jejích obrazů, aby kontak-
tovali městskou galerii v případě, že budou ochotni poskytnout 
informace o vlastněných artefaktech pro účely sestavení soupisu 
díla této malířky, popř. i zapůjčit některé z prací na výstavu (není 
podmínkou). Všechny poskytnuté informace budou využity čistě 
pro badatelské účely a vlastníci mohou nadále zůstat na vlastní 
přání v anonymitě.
V případě zájmu prosím kontaktujte pracovníky městské galerie, 
e-mail: galerie@trutnov.cz, tel. 499 815 916. 

20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI

Putovní výstava zachycuje 20 let pomoci charit v královéhradecké 
diecézi na fotografiích a prostřednictvím autentických příběhů kli-
entů charitních zařízení. Výstava vznikla loni u příležitosti 20. výro-
čí vzniku Diecézní katolické charity Hradec Králové a také mnoha 
regionálních charit. Putovní výstava navštívila už desítku českých 
měst - Hradec Králové, Červený Kostelec, Náchod, Dvůr Králové 
nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Litomy-
šl, Ústí nad Orlicí a Kutnou Horu, kde charity pomáhají nemoc-
ným a potřebným lidem. Od 8. 11. bude výstava ke zhlédnutí také 
v Trutnově v galerii městského úřadu. Oblastní charita Trutnov, 
která v současné době výstavu pořádá, je poskytovatelem zdra-
votnických služeb, pečovatelských služeb a osobní asistence. Dále 
pomáhá a podporuje rodiny s dětmi v pěstounské péči prostřed-
nictvím centra MAJÁK. Při Oblastní charitě Trutnov vzniklo také 
dobrovolnické centrum. Více také na www.hk.caritas.cz.
Vernisáž proběhne ve středu 7. 11. v 17:00 hodin v budově Měst-
ského úřadu Trutnov, zahájí ji ředitel Oblastní charity Trutnov 
JUDr. Ing. Jiří Špelda. Výstava bude otevřena do 20. 12.

Mgr. Lucie Pangrácová 
ředitelka Galerie města Trutnova 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

JAZZOVÝ A MEDITATIVNÍ KLAVÍR
pátek 15. 11. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

Učitel ZUŠ Trutnov Jan Vídeňský zve na koncert s názvem Jazzo-
vý a meditativní klavír, vstupné je dobrovolné. „Srdečně zváni 
jsou všichni, kteří vydrží hodinu poslouchat klavírní improvizaci. 
Touto činností se zabývám mnoho let, ale poprvé se odvažuji 
to málo, co umím, nabídnout trutnovské veřejnosti. V září to-
hoto roku to shodou okolností bylo 40 let, co jsem jako učitel 
do tehdejší Lidové školy umění v Trutnově nastoupil,“ říká Jan 
Vídeňský.

AUTUMN PÁRTY
středa 20. 11. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

Pořadatel: Alternativa pro kulturu a UFFO - SCT

Autumn párty Jazzince přinese mimořádnou česko-americkou 
fúzi. Američané - trumpetista Bob Montgomery a trombonista 
Al Hermann - se pustí do jazzové improvizace s domácí instru-
mentální špičkou: kytaristou Liborem Šmoldasem, kontrabasis-
tou Josefem Fečem a bubeníkem Markem Urbánkem. Unikátní 
aranže kvintetu vycházejí z hráčského mistrovství a vysoké mezi-
národní prestiže stvrzené spoluprací s největšími hvězdami svě-
tového jazzu.
Můžete se těšit na klasický jazzový repertoár složený ze stan-
dardů a původních kompozic, ovšem pojatý velmi originálním 
a zajímavým způsobem. Aranžmá Boba Montgomeryho se spíše 
než obvyklému formátu doprovázených melodií blíží pětihlasé 
úpravě, kde se jednotlivé nástroje a hlasy proplétají ve vzájem-
ném dialogu. Improvizace hraje velmi důležitou roli. Obecenstvo 
bývá při vystoupeních kvintetu vtaženo do hudebního dění, to se 
pozitivně promítá do výkonu hudebníků.
Bob Montgomery je mezinárodně uznávaný trumpetista, jehož 
koncertní aktivity zahrnují Evropu, Austrálii, Kanadu, Čínu, Me-
xiko, Japonsko, Nový Zéland a samozřejmě USA. Jako sideman 
doprovázel takové hvězdy, jakými jsou například Sammy Davis 
Jr., Diana Ross, Tony Bennett, Quincy Jones, Nancy Wilson a mno-
ho dalších. Byl na evropském turné s big bandem Clarka Terryho, 
je také znám svou mezinárodní pedagogickou činností.
Trombonista Allen Hermann pochází z New Orleans. Jeho učitel 
Carl Fontana o něm řekl, že „nikdo neumí na trombon jako Al“. 
Mnoho let hrál s kapelou The Dukes of Dixieland, doprovázel 
Ellu Fitzgerald, Tonyho Bennetta, Julii London nebo Peggy Lee. 
Na kontě má i vystoupení s Woody Herman Orchestra, Lionelem 
Hamptonem, Buddy Morrowem, Wild Bill Davidsonem, Ellisem 
Marsalisem či Spikem Robinsonem.

2. 12. ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
 Cestopisný večer Ctibora Košťála
10. 12. DAVID KOLLER & BAND: UNPLUGGED 
 Host: Katarína Knechtová
15. 12. O KARLU KAPROVI
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Cylindr
 Představení pro děti od 3 let
20. 12.  DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2013
 Budoucnost světů - představení letošních účastníků 

festivalu

Z NABÍDKY POŘADŮ UFFO – SCT 
NA PROSINEC 2013

JAZZINEC 2013
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LA PUTYKA
Představení mimo předplatné: Cirk La Putyka

Legendární hospodský cirkus, ve kterém neplatí fyzikální zákony. 
Inscenace kombinuje akrobacii, tanec, loutky a sportovní výkony 
v originálním pojetí nového cirkusu, jenž nahlíží na atmosféru čes-
ké putyky skelným pohledem střízlivého půllitru.  
Představení je doprovázeno živou hudbou tria Vojtěch Dyk/Andrej 
Rády, Jakub Prachař/Jan Balcar a Jan Maxián/Pavel Skála, která 
není pouhým doprovodem, ale samostatnou jednotkou, jež dodá-
vá „šťávu“ pohybovým akcím.
úterý 5. 11. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 500, 480, 460 Kč ** 
předprodej vstupenek od 30. 9.

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Činoherní divadlo A: Divadlo P. Bezruče Ostrava

Příběh o tom, jak se ze vzteklé Káči pod vlivem „krotitelského 
umění“ Petrucciova stává milující a poslušná Kačenka, ochotná se 
nakonec před svým mužem hluboce pokořit. Dramaticky vděčné 
téma vztahů mezi muži a ženami, jejich rozdílných představ a sou-
peření pojal Shakespeare jako divadelní frašku plnou bláznivých 
zvratů. Inscenace režírovaná Zdeňkem Duškem v ostravském Diva-
dle Petra Bezruče je navíc okořeněna tím, že vůbec poprvé u nás 
ženské role hrají muži. 
Jak zkrotíte ženu ve 21. století? Prostě si ji vymyslíte! Komedie -  
sci-fi/nejen pro muže.
středa 13. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 345, 320, 
295 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 10.

TEATROMAT
Divadelní delikatesy: Divadlo VOSTO5

První divadelní automat, jehož děj máte ve svých rukou! 
„Být hercem je stejně krásné poslání jako být knězem. Obojí je pro 
lidi.“ Alena Ch.
Divadlo VOSTO5 uvádí Teatromat - divadelní automat, v němž di-
váci hlasují o osudu Aleny, která se rozhodla odjet do Prahy spl-
nit si tam svůj velký sen. Podaří se jí to? To vše záleží na divácích 
a jejich rozhodnutí. Děj má řadu variant, ze kterých mohou diváci 
vytvořit pokaždé originální představení. Jak tedy dopadne příběh 
Aleny, pokud budete jeho spoluautory také vy? Hrají: Petra Nesva-
čilová, Ondřej Bauer, Petr Prokop a Ondřej Cihlář, který je zároveň 
autorem a režisérem inscenace. 
Divadlo VOSTO5 se programově věnuje autorskému divadlu. Své 
náměty čerpá především z domácího prostředí. Schopnost uchopit 
omšelý motiv, téma, situaci či atmosféru - které dřímají v povědomí 
naší společnosti - zasadit je do souvislostí dneška a upozornit tak 
na jejich jedinečnost je metodou Divadlu VOSTO5 vlastní. Nabízí 
divákům pohled na naši společnost očima generace, která dětství 
a ranou část puberty strávila ještě před Listopadem, ale do života 
se pustila až po něm. VOSTO5 je generačním divadlem spojujícím 
v sobě poetiku moderního kabaretu vyrůstajícího na text-appea-
lových kořenech, satirických postřezích a především schopnosti 
tvorby autorských představení založených na nadsázce, improvi-
zaci a mystifikaci. VOSTO5(ku) od počátků spíše lákalo setkávat se 
s divákem, otevřeně s ním komunikovat a považovat jej za svého 
partnera, než mu pouze předvádět nastudovaná představení. Ta-
kové divadlo působí jako velké osvěžení pro publikum i pro od-
bornou kritiku.
úterý 26. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 300, 270, 240 Kč ** 
předprodej vstupenek od 21. 10.

GALA PRO GOGOLA
Divadlo a hudba: Jan Přeučil a Jaroslav Svěcený

Hra o životě ministerského, nešťastně zamilovaného úředníka, 
který pomaten uvěří, že rozumí psí řeči a stává se ve svých snech 
španělským králem, je plná vypjatých situací a zvratů, podobenství, 
úvah nad smysly a nesmysly existence a někdy až sisyfovského sna-
žení o překonání nepřekonatelného.
Variace na Bláznovy zápisky. Dva mistři na jednom jevišti. 
Jaroslav Svěcený - Mistr houslí, Jan Přeučil - Mistr slova. Dva se spo-
jili s mistrem třetím: s N. V. Gogolem. V jeho jménu jsou zaklety ho-
hol, chochol, hlahol - vždy v nemilosti mocných, kterým se vysmí-
val, plebejsky je tupil a hájil právo všechnu bídu světa bláznovsky 
zapisovat. Ty tři můžete potkat spolu. Společně vytvářejí zvláštní 
dramatický tvar, který nejenom oslovuje, nýbrž i fascinuje. Slovo 
se prolíná s hudbou - a obojí s osudem. Gogolovy Bláznovy zápisky 
tak oblékají nový netradiční šat, který přes komorní ztvárnění roz-
hodně nenudí. Naopak, prolíná se zde rovina humorná a směšná 
s hranicí anekdoty, satiry, absurdity, vystupňována někdy až do po-
loh zoufalství a pláče. To vše, umocněné procítěným houslovým 
doprovodem, slibuje nezapomenutelný zážitek.
Režisérsky se pod toto netradiční a působivé zpracování podepsala 
manželka Jana Přeučila - Eva Hrušková.
čtvrtek 7. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 360, 335, 310 Kč 
** předprodej vstupenek od 7. 10.

DIVADLA V PROSINCI

V prosinci se můžete těšit na tři divadelní představení v rámci před-
platného. Vstupenky budou v prodeji od 4. 11.
BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ - komedie o Ústí nad Labem
Činoherní divadlo B: Činoherní studio Ústí nad Labem
úterý 3. 12. ** vstupné 340, 315, 290 Kč
DIVADLO GOČÁR - muzikál o architektech
Divadlo a hudba: Omnimusa o.s.
středa 4. 12. ** vstupné 340, 315, 290 Kč 
TANČÍRNA - tragikomedie beze slov
Činoherní divadlo A: Divadlo R. Brzobohatého, Praha
pondělí 9. 12. ** vstupné 350, 325, 300 Kč

Rodinné UFFOkousky

BUDULÍNEK
Naivní divadlo Liberec
Představení pro děti od 3 let. Pohádka o poslouchání. Žil byl jed-
nou jeden malý chlapec. Jmenoval se Budulínek. Rodiče již bohu-
žel neměl. Zato měl ještě babičku a dědečka! A ti to s Budulínkem 
neměli ani trochu snadné. Budulínek je totiž vůbec, ale vůbec ne-
poslouchal! A liška, ta slyšela zase až moc. 
Režie: Michaela Homolová. Hrají: Michaela Homolová, Filip Ho-
mola.
neděle 3. 11. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné od 3 do 18 
let 80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 30. 9.

ZAJATCI VESMÍRU
Divadlo Vojty Švejdy
Představení pro děti od 5 let. Fantastický pohádkový příběh o ve-
liké dobrodružné pouti člověka ke hvězdám, tajemstvích Vesmíru, 
nekonečnosti prostoru, lidské představivosti a mnoha otázkách, 
které nás napadají při každém pohledu na noční oblohu. Dobro-
družství tří kluků, kteří pozorují miriády hvězd, obdivují astronau-
ty a sní o cestách vzdálených miliardy světelných let.
Autoři: Jan Dörner, Jan Kalivoda, Vojta Švejda. 
neděle 10. 11. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné od 5 do 18 let 
80 Kč, od 18 let 120 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 10.
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NEVER STOP EXPLORING
(nekončící hledání)

„Hledání je odvěká touha, které nás lidstvo posouvá kupředu. 
Když máme štěstí, nalezneme i odpověď, přitom seznam neubý-
vá, právě naopak, souběžně na nás vyskočí nové další otazníky. 
Přijďte se podívat na filmové záběry a fotografické momentky, 
kde krása přírody je samozřejmostí, kde únava k smrti a strach 
je denním chlebem a kde zážitky automaticky přicházejí při kaž-
dém kroku. Čekají Vás prvovýstupy na čarokrásné kopce, kam 
jsem měl to štěstí lézt a dělat první lidské otisky. Mé vyprávění 
Vás zavede do nejvyšších pohoří světa, ať koruny Himálaje, špiča-
tého Karákóramu, ale i dalších pohoří, které jsem měl možnost 
navštívit. Těším se na Vaši návštěvu.“ Mára Holeček (www.ma-
rekholecek.cz)  
pondělí 4. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 10.

AUSTRÁLIE

Toužili jste objet některý ze světadílů kolem dokola? Jirka Mára, 
statečný mladý muž na vozíčku, si splnil další ze svých cestovatel-
ských snů, když naplánoval a v doprovodu své rodiny absolvoval 
skoro čtyřiadvacet tisíc kilometrů dlouhou pouť za tajemstvími 
Austrálie. Cesta vedla i do jejího horoucího středu, procházela 
všemi státy Australského svazu včetně ostrovní Tasmánie. Alena 
a Jiří Márovi (www.jirkamara.cz) doprovodí promítané snímky 
svými zážitky z potápění ve Velkém bariérovém útesu, z procház-
ky v pouštním vedru kolem žhnoucího monolitu Uluru i z ná-
vštěvy skalních jehel Pinnacles, stejně jako ze šplhání do korun 
eukalyptů. Dozvíte se o nástrahách dlouhých pouštních dálnic, 
nadchnou vás vějíře stromových kapradin v deštných lesích i ne-
zištná pohostinnost Australanů. Pokud vaši zvídavost program 
neuspokojí, můžete si během večera zakoupit knihu nebo DVD.
pondělí 18. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 10.

MARTIN, ZVONEČKY A ROLNIČKY

Trutnovští opět po roce přivítají Martina na bílém koni. Sym-
bolem letošního ročníku jsou zvonečky a rolničky. Spolu s Mar-
tinem se pokusíme společně přivolat krásnou zimu a zimní ra-
dovánky. Děti se mohou těšit na krátký lampiónový průvod, 
poselství od Martina, sladkou odměnu a mini diskotéku DJ Pep-
sona na Krakonošově náměstí, kde vystoupí také taneční skupiny 
Defect de-ice, Star West a Bene Dance Art Team. Nezapomeňte 
si s sebou vzít pěkný lampión a letos také nějaký zvoneček nebo 
rolničku na přivolání Martina. 
pondělí 11. 11. ** odchod lampionového průvodu v 17:00 hodin 
od Uffa ** akce na Krakonošově náměstí po příchodu průvodu ** 
bez vstupného

ZIMNÍ ADRENALIN

Odpolední program pro děti se zábavnými atrakcemi, nafuko-
vadly, soutěžemi, hrami. Připraveno bude několik zajímavých 
lákadel, např. Moucha, Sumo ring, Mega basket nebo trampolí-
na s ochrannou sítí. Akce slibuje skvělou zábavu pro nebojácné 
milovníky adrenalinu, ale také pro ty, kteří se raději drží při zemi, 
ale chtějí vybít přebytečnou energii. 
neděle 17. 11. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné děti 50 Kč, ostat-
ní 75 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 10.

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan a Lu-
boš Malina po svém odchodu od Poutníků. Kapela byla hned 
od svého vzniku řazena mezi špičku na tuzemské folkové a coun-
try scéně. Přestože bývá často označována jako bluegrassová, už 
od počátku existence mixuje více stylů. Bluegrass odkazuje spíše 
na předchozí angažmá několika členů skupiny u Poutníků. Dru-
há tráva je několikanásobným držitelem ceny Anděl v kategorii 
Folk & Country. Od poloviny října je v prodeji nové album „Pojď-
me se napít“.
úterý 19. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 260, 230 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 10.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Maratonika Tour 2013

Po pěti letech přichází Dan Bárta & Illustratosphere s novým al-
bem. Nenechte si ujít jedinečný koncert v rámci Maratonika Tour 
2013 spojený se křtem stejnojmenného CD. Se sestavou špičko-
vých hudebníků představí Dan Bárta horké novinky i staré sklad-
by v novém kabátě. Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra Chyška a Jiří 
Slavíček v čele s charismatickým frontmanem předvedou nezapo-
menutelný hudební zážitek.
Partner akce: BAK stavební společnost, a.s.
čtvrtek 28. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 220, 190 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 9.

NOVINÁŘSKÝ TROJDOTEK MARTINA STRAKY

Na webu Čs. rozhlasu na sebe Martin Straka prozradil: „Novina-
řina ve všech svých podobách byla mou touhou odmala. A snad 
i díky tomu jsem v médiích od roku 1992 dodnes. Tři měsíce Os-
travský večerník, pak jedenáct let MF DNES/iDNES.cz, čtyři sezo-
ny Deník Sport, dva roky BPA sport marketing, bezmála tři léta 
Týdeník Sedmička … Všude jako píšící-fotící, fotící-píšící. Také tři 
roky editor v MF DNES. Od roku 2005 k tomu přibylo televizní 
komentování automobilových závodů, různých, ale především 
24 hodin Le Mans a bitev, co k této legendě patří. Česká televize, 
Galaxie Sport, Nova Sport, Eurosport … Od září 2011 jsem na vol-
né novinářské noze, s níž jsem nakročil i do té kouzelné budovy 
Českého rozhlasu Ostrava.“ Autor mezinárodně uznávaných fo-
tografií představí svoji tvorbu prostřednictvím komentovaného 
promítání; beseda nabízí propojení tří zmíněných novinářských 
profesí.
úterý 12. 11. ** Galerie UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 50 Kč ** 
předprodej vstupenek od 7. 10.

MIKULÁŠOVINY

Tradiční a velmi oblíbená akce pro děti, které se setkají nejen 
s Mikulášem, ale i s krásnými a milými anděly a strašidelnými čer-
ty. Všechny hodné děti se mohou těšit na malý dárek. Program 
bude v režii skupiny PÍSKOMIL SE VRACÍ, při jejíž hudební show 
si děti mohou pořádně zařádit. Členové kapely vám budou pově-
domí. Možná i styl písniček vám přijde známý. Není to náhoda. 
Většina postaviček z Pískomila se totiž podílela na repertoáru 
skupiny Kašpárek v rohlíku.
Doporučujeme zajistit si včas vstupenky v předprodeji. 
čtvrtek 5. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč 
a poukaz na dárek 25 Kč, ostatní 80 Kč ** předprodej vstupenek 
a poukazů od 4. 11.
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HRANIČNÍ SYNDROM
Martin Káňa - David Saudek - Jaroslav Valečka

„Projekt Hraniční syndrom, zaměřený na demograficko-sociolo-
gický konflikt zvaný obecně „Odsun“ či problém Sudet, prezen-
tuje tři přední osobnosti současné výtvarné scény. Jaroslav Va-
lečka zastupuje svou tvorbou imaginativní a emotivní pól, David 
Saudek představuje symbolističtější a konceptuálnější přístup 
v rovině klasického obrazu. Martin Káňa pracuje v trojdimenzio-
nální formě analytičtějšího charakteru,“ říká PhDr. Rea Michalo-
vá, Ph.D., kurátorka Národní galerie v Praze. 
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kul-
tury ČR.
do 12. 11. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ZBYNĚK HAVLÍN: ZÁVISLOST NA KRÁSE

„Zbyněk Havlín je typický představitel multimediálního umělce. 
Vytváří si jakési „banky“, kam v průběhu tvorby ukládá své emo-
ce, myšlenky a v neposlední řadě i opojení z fyzického zážitku 
kreativního procesu. Pracuje způsobem vrstvení, kdy kombinuje 
veškeré dostupné postupy (klasická malba, graffiti, akční mal-
ba ad.). Havlínovy obrazy bychom mohli charakterizovat jako 
abstraktně-expresivní „dokumentace akcí“. Jsou určovány sna-
hou oprostit se od formalit zobrazování pouze viděného, jsou 
otiskem autorovy vnitřní představy o krajině. Působí na nás 
prostupností otevřených dějů a významů. Postrádají diktát, jed-
noznačné výklady, což odpovídá bezbřehosti (interpretace) kra-
jiny jako takové. Člověk se musí zjemnit, aby prostoupil mezi 
jednotlivými šablonami a aby se obraz v mysli „rozpohyboval“. 
Obrazy Zbyňka Havlína vynikají velkou upřímností a uceleností 
tvůrčí ideje,“ charakterizuje umělce PhDr. Rea Michalová, Ph.D., 
kurátorka Národní galerie v Praze.
Vernisáž se koná v úterý 19. 11. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kul-
tury ČR.
20. 11. - 30. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin (24. - 26. 12. zavřeno, 27. - 28. 12. a 30. 12. 9:00 
- 16:00 hodin) ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

TANEČNÍ KURZ  
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Tentokrát bude tento taneční kurz určen začátečníkům a mírně po-
kročilým, kteří se chtějí pod vedením manželů Poznarových naučit 
nebo si zopakovat základy tanců polka, valčík, waltz, jive, cha-cha, 
blues, mazurka, tango.
Lekce tanečního kurzu se budou konat v Národním domě vždy v pá-
tek, a to v termínech: leden - 10., 24., 31., únor - 7., 21. Lekce 24. a 31. 
1. budou tříhodinové od 19 do 22 hodin, ostatní lekce budou dvou-
hodinové od 19 do 21 hodin. Na závěr kurzu se v pátek 28. 2. uskuteč-
ní od 19 do 23 hodin věneček. Kurzovné: 1200 Kč za taneční pár.
Zájemci (taneční páry) se mohou přihlásit na adrese rygrova@uffo.
cz, a to nejpozději do 4. prosince. Do e-mailu prosím uveďte: Taneční 
kurz pro začátečníky - zima 2014, jména obou tanečních partnerů, 
telefon a e-mail na jednoho z tanečního páru. 
Další informace o kurzu a o termínu zaplacení kurzovného pak zá-
jemci obdrží ve dnech 5. - 6. prosince.

PODZEMÍ KRKONOŠ
Česká speleologická společnost, skupina Albeřice 

40 let výzkumů v podzemí Krkonoš i ve světě

Výstava nás zavede zejména prostřednictvím fotografií do podze-
mí Krkonoš a pak také doslova až na druhý konec světa - na Nový 
Zéland, se zastávkami na Tasmánii, v Austrálii, Venezuele a v něko-
lika zemích Evropy. Řada fotografií má historický charakter a uka-
zuje, jak se začínalo v Krkonoších s průzkumem podzemí a jak se 
tehdy fotografovalo. Snímky jsou doplněny plánky podzemních 
objektů, z nichž některé nebyly veřejnosti dosud představeny. 
Výstava se koná v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trut-
nov“. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis.
do 12. 11. ** Stará radnice na Krakonošově nám. ** otevřeno: 
pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin ** bez vstupného

VÁNOČNÍ NABÍDKA
Vánoční nabídka není přehledem akcí konaných v období Vánoc, 
ale je to nabídka a doporučení pořadů, které se uskuteční ve dru-
hé polovině prosince a v lednu a na které můžete již od 18. 11. 
koupit vstupenky jako dárek k Vánocům pro své blízké, a to v In-
forecepci UFFO, v Turistickém informačním centru a také on-line 
(pokud není u pořadu uvedeno jinak). 
Pokud si z této nabídky nevyberete, máte možnost zakoupit v In-
forecepci UFFO poukazy, za které si pak obdarovaný zakoupí vstu-
penky na jiné pořady z nabídky Uffa dle svého vlastního výběru.

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
Zábavné představení s Tomášem Matonohou, Josefem Poláškem, 
Bárou Polákovou.
17. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 260, 240 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT
Komorní smyčcový soubor Musica Antiqua Trutnov a jeho hosté.
19. 12. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT
H-Kvintet a hosté.
25. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč - prodej vstupe-
nek pouze v Inforecepci UFFO

NĚMÝ BOBEŠ
Představení Divadla Járy Cimrmana.
5. 1. ** Národní dům ** 19:00 hodin ** vstupné 380, 360, 340 Kč 
- prodej vstupenek pouze v Inforecepci UFFO ** Upozorňujeme, 
že předběžné objednávky vstupenek nepřijímáme. Jednotlivci si 
mohou zakoupit max. 4 vstupenky. Firmy a obchodní společnosti 
mohou při osobním předložení objednávky (až v den předprodeje!) 
pro své zaměstnance zakoupit max. 10 vstupenek.

SEDMERO HAVRANŮ
Muzikál
16. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 360, 335, 310 Kč

MÁJ
Máchův Máj jako tanečně-činoherní koncept. Hrají Jan Kačer, Da-
vid Prachař, Pavel Fajt, 420PEOPLE o. s.
20. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 300, 270, 240 Kč

HOLKY Z KALENDÁŘE
Vtipná, dojemná a laskavá komedie o ženách, které překonaly 
samy sebe. Východočeské divadlo Pardubice.
21. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** 345, 320, 295 Kč

HRÁČI
Tragikomedie z prostředí falešných karetních hráčů. Městská diva-
dla pražská.
22. 1. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 350, 325, 300 Kč
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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

listopad 2013

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

1. pátek
16:30 hodin

ŠMOULOVÉ 2 (2D)
Americká rodinná animovaná komedie. Repríza kasovní-
ho trháku, ve kterém šmoulí rodinka prožije opět mnoho 
dobrodružství.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut ** 
vstupné 70 Kč

1. pátek
19:00 hodin
2. sobota
16:30 hodin
3. neděle
19:00 hodin

2 ZBRANĚ
Americký akční film. Dva utajení agenti se pokoušejí pro-
niknout do mexického drogového kartelu. I přes vzájemné 
antipatie jsou nuceni nehnout se od sebe téměř na krok. 
Hrají: Denzel Washington, Mark Wahlberg.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 100 Kč

2. sobota
19:00 hodin

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

3. neděle
16:30 hodin

LETADLA (2D)
Animovaná rodinná komedie. Repríza filmu o práškova-
cím letadle s velkým srdcem a ještě větším snem stát se 
závodníkem.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 92 minut ** 
vstupné 70 Kč

5. úterý
6. středa 
19:00 hodin

METALLICA: THROUGH THE NEVER (3D)
Americký hudební film. Legendární americká kapela při-
náší na plátna kin zcela nový zážitek - filmový příběh a 
velkolepé živé záběry z koncertu.
Mládeži přístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 150 Kč

6. středa
10:00 hodin

TŘI LOUPEŽNÍCI
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. Uvidíte: 
Kubula a Kuba Kubikula; Tři loupežníci; Kouzelný děde-
ček; Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Strašidlo ve škole; Vel-
bloudí nápady; Jak šlo vejce na vandr.
Mládeži přístupno ** 65 minut ** vstupné 30 Kč

7. čtvrtek
18:00 hodin

TIERRA SNOW FILM FEST 2013
Přehlídka filmů o zimních adrenalinových sportech. Uvidí-
te: Lákavý strach; Modrá posedlost; Napříč ledy; Na sever od 
slunce; Neviditelná hora; Sašimi z jednorožce; Snow way.
Mládeži přístupno ** vstupné 100 Kč, studenti, důchodci 
80 Kč, děti do 14 let zdarma ** akce potrvá 3,5 hodiny

8. pátek
9. sobota
16:30 hodin

PTAČÍ ÚLET (3D)
Americký animovaný rodinný film. Dva odvážní krocani se 
chtějí vrátit v čase a zabránit jedné tradici.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** 
vstupné 120 Kč

8. pátek
9. sobota
10. neděle
19:00 hodin

DONŠAJNI
Česká komedie. Film režiséra Jiřího Menzela o vášni k ži-
votu, hudbě a ženám v prostředí operního souboru na jed-
nom malém městě.
Do 12 let nevhodné ** 102 minut ** vstupné 110 Kč

10. neděle
16:30 hodin

PTAČÍ ÚLET (2D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** 
vstupné 90 Kč

11. pondělí
12. úterý
13. středa
19:00 hodin

U KONCE SVĚTA
Americká komedie. Kamarádství na život a na smrt, nakaž-
livý humor, nadměrná spotřeba alkoholu, pěstní výměny 
názorů a nečekaně výbušná překvapení.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 100 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin

MACHETE ZABÍJÍ
Americko-ruský film. Machete se vydává na misi, kterou 
by nezvládl žádný jiný smrtelník.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 100 Kč

15. pátek
16. sobota
16:30 hodin

BATTLE OF THE YEAR (3D)
Americký hudebně taneční film. Americká taneční skupina 
míří do Francie na světové mistrovství. 
Mládeži přístupno ** titulky ** 109 minut **  
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

15. pátek
16. sobota
17. neděle
19:00 hodin

ZMIZENÍ
Americké kriminální drama. Hugh Jackman pátrá všemi 
prostředky po své unesené dcerce.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 150 minut ** vstupné 100 Kč

17. neděle
16:30 hodin

BATTLE OF THE YEAR (2D)
Americký hudebně taneční film.
Mládeži přístupno ** titulky ** 109 minut ** 
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

19. úterý
20. středa
19:00 hodin

APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Americká komedie. Večírek šesti kamarádů, který se změní 
v boj o život.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** 
vstupné 100 Kč

21. čtvrtek
19:00 hodin

ZÁZRAK                                     ART film - pro náročnější diváky
Slovensko-český film. Příběh patnáctileté dívky, která se 
dostane do nápravného zařízení.
Mládeži nepřístupno ** 78 minut ** vstupné 80 Kč

23. sobota
16:30 hodin

THOR: TEMNÝ SVĚT (3D)
Americký akční film. Další velkolepá marvelovská adapta-
ce, jež navazuje na události filmu Avengers.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 111 minut ** 
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

23. sobota      
24. neděle
19:00 hodin

LÁSKY ČAS
Americké romantické komediální drama. Tim dozrál do 
věku, kdy mu otec prozradí rodové tajemství, a tak může 
začít cestovat v čase ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 minut ** 
vstupné 120 Kč

24. neděle
16:30 hodin

THOR: TEMNÝ SVĚT (2D)
Americký akční film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 111 minut ** 
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

25. pondělí
26. úterý
27. středa
19:00 hodin

CARRIE
Americký horor. Carrie byla obdařena vzácnou a zároveň 
děsivou mocí telekineze, které postupem času začne vyu-
žívat proti lidem, kteří ji šikanují.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 100 minut ** 
vstupné 100 Kč

28. čtvrtek
19:00 hodin

ŽENA V KLECI                           ART film - pro náročnější diváky
Dánský kriminální film. Přepis první knihy kriminální série 
řeší případ zmizení úspěšné političky.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 97 minut ** 
vstupné 80 Kč

29. pátek
30. sobota
PROSINEC
1. neděle
16:30 hodin

KŘÍDLA VÁNOC
České komediální drama. Hrdinové filmu dostanou mož-
nost něco si přát a jejich život se rozeběhne směrem, kte-
rý si sami určili. Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub 
Prachař, David Novotný, Lenka Vlasáková a další.
Do 12 let nevhodné ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

29. pátek
30. sobota
PROSINEC
1. neděle
19:00 hodin

JEN 17
Francouzský film. Studentka absolvuje během léta svou 
první sexuální zkušenost. Po návratu do Paříže se pak za 
peníze začne scházet se staršími muži.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 94 minut ** 
vstupné 100 Kč


