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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V záŘÍ 2014
úterý 2. 9. KLUB POVÍDÁLCI

Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

neděle 7. 9. TRUTNOVSKÝ JARMARK
Tradiční celodenní městská slavnost
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 17:30 hodin 

čtvrtek 11. 9. KLUB DRÁČEK
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

sobota 13. 9. IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
Koncert je součástí slavnostního zahájení DED 
v Trutnově
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 10:15 hodin 

sobota 13. 9. ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Akce pro celou rodinu
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie 
Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 hodin 

sobota 13. 9.
neděle 14. 9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Téma: Návraty ke kořenům
Víkend zpřístupněných památek, doprovodný 
program
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT

neděle 14. 9. MÉNĚ ZNÁMÉ PAMĚTNÍ DESKY  
A POMNÍKY TRUTNOVA 
Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 15:00 hodin

pondělí 15. 9. KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

středa 17. 9. ZA TROCHU LÁSKY …
Akce pro nejstarší čtenáře
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 17. 9. RADŮZA
Koncert s kapelou
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

sobota 20. 9. SETKÁNÍ
14. ročník festivalu country & bluegrass skupin. 
Vystoupí: BG Cwrkot, Druhá míza Vojty Zíchy, 
Harry Phill Band, Coolna a Tendr.
Pořadatel: skupina Tendr
restaurace Lhotanka ve Lhotě u Trutnova **  
18:00 hodin ** vstupné: 89 Kč ** rezervace míst: 
Mirek Podlipný - tel. 604 973 681,  
e-mail: podlipny@sollertia.cz

pondělí 22. 9. FILIPÍNY
Cestopisný večer Miloše Šálka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

pátek 26. 9. TRAMPOTY BROUKA PYTLÍKA
Představení Divadla Lampion Kladno pro MŠ  
a 1. a 2. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin 

sobota 27. 9. DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků
Pořadatel: UFFO - SCT a RC Modeláři Trutnov, o. s.
letiště ve Volanově ** prezence soutěžících  
13:00 - 13:45 hodin ** společný start všech draků 
14:00 hodin 

pondělí 29. 9. KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
VerTeDance & ZRNÍ: tanečně-hudební projekt
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** představení od 19:00 hodin ** 
po představení (tj. cca 20:15 hodin) koncert 
skupiny ZRNÍ

úterý 30. 9. MUDr. VINCENZ CZERNY 
Přednáška: Život a dílo trutnovského rodáka - 
chirurga a onkologa světového významu
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 
Státní okresní archiv Trutnov a Středisko česko-
německého porozumění Trutnov 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

VÝSTAVY
do 5. 9. RYSZARD CHMIEL: OBRAZY

Výtvarník z partnerského města Świdnica předsta-
vuje své obrazy.  
Výstava se koná v rámci projektu „Jsme stejní - 
Świdnica a Trutnov“. Projekt je spolufinancován 
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis. 
Pořadatel: UFFO - SCT
Radnice na Krakonošově náměstí **  
otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hodin 

do 7. 9. VELKÁ VÁLKA 1914 - 1918: LÉTA I. SVĚTOVÉ 
VÁLKY NA FRONTÁCH I NA TRUTNOVSKU
Výstava u příležitosti 100. výročí vypuknutí první 
světové války
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 9. 9. PATRIK HÁBL A JAN KOVÁŘÍK: SYNAPSE
Společná výstava dvou mladých umělců, kteří 
spojují dohromady dva světy: obrazy a sochy
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

do 17. 9. KRISTÝNA TÄUBELOVÁ: NESMRTELNÝ MÉĎA
Výstava grafické novely a autorský projekt 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - foyer 
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do 18. 9. 3x FOTOGRAFIE BOHUSLAVA TOŠOVSKÉHO
Více informací: www.galeriedomutisku.cz
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

do 28. 9. VLAJKA VZHŮRU LETÍ: Z HISTORIE 
A SOUČASNOSTI TRAMPINGU NA TRUTNOVSKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 30. 9. SOCHY V TRUTNOVĚ V.
Bronzový kůň Michala Gabriela, lední medvěd 
Ondřeje Bílka, obří chobotnice Viktora Paluše
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
prostory města

do 31. 12. KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Unikátní pohled do života keltského obyvatelstva 
na území východních Čech
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci se sdružením Boii 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. 9. - 31. 10. MILAN FARA: VTEŘINY BALETU
Výstava fotografií 
Setkání s autorem 15. 9. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

11. 9. - 18. 10. JIŘÍ JOHN: OBRAZ, KRESBY, GRAFIKA
Vernisáž 10. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova 

14. 9. - 9. 11. EDYTA KULLA: TŘI CYKLY 
Výstava uměleckých vitráží
Vernisáž 13. 9. od 13:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

17. 9. - 21. 10. BARBORA BÁLKOVÁ
Vernisáž 16. 9. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

18. 9. - 28. 11. BOHUSLAV TOŠOVSKÝ: FOTOGRAFIE
Vernisáž 17. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

23. 9. - 5. 10. TRADIČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SPOLKU 
PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
Hostem výstavy bude trutnovský rodák žijící 
v Londýně, surrealistický malíř Michael Kučera.
Vernisáž 22. 9. od 17:15 hodin
Pořadatel: Spolek podkrkonošských výtvarníků 
Trutnov
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: 
denně 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin

KURZY

úterý 16., 23. 
a 30. 9.

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
Kurz vhodný zejména pro dálkové studenty vyso-
kých škol
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

24. 9. - 3. 12.      KURZY ALFA
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru v příjem-
ném prostředí s občerstvením. Setkání začínají 
vždy ve středu od 19:00 hodin. 
Více informací: www.kurzyalfa.cz
Pořadatel: Apoštolská církev Trutnov
Národní dům - malý sál ** vstup volný

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

středa 10. 9. SÍŤOVÁNÍ
Lektorka: Jaroslava Raabensteinová. Zhotovíte 
si síťovaný šátek nebo klasickou síťovku. Kurz je 
součástí vzdělávacího programu Lidová řemesla 
Královéhradeckého kraje. 
15:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 13. 9. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Příprava a centrování hlíny, technika točení.
10:00 hodin ** cena 400 Kč

sobota 13. 9. NÁUŠNICE TECHNIKOU ORIGAMI
Vyrobíte si dva druhy náušnic.  
10:00 hodin (2 - 3 hodiny) ** cena 250 Kč,  
děti v doprovodu dospělého 50 Kč

čtvrtek 18. 9. ENKAUSTIKA
Naučíte se vybrat si správné potřeby - kvalitní 
vosky a papíry, enkaustické žehličky a pera apod.  
16:00 hodin ** cena 350 Kč

pátek 19. 9. PLETENÍ Z PEDIGU
Základy pletení, zavírky, druhy opletků. Vyrábět 
můžete tác, koš, ošatku, truhlík, květník. 
16:00 hodin ** cena 250 Kč (3 hodiny),  
400 Kč (5 hodin)

pátek 19. 9. 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

sobota 20. 9. KAŠÍROVÁNÍ
Možnost zhotovit dekorace, loutky apod. Kurz je 
akreditovaný MŠMT.
9:30 hodin (cca 4 hodiny) ** cena 350 Kč

sobota 20. 9. RUČNÍ PAPÍR
Náměty, jak vyrobit ruční papír, jak ho dekorovat, 
jaké materiály na výrobu papíru můžeme použít 
a co z něj můžeme vyrobit. Kurz je akreditovaný 
MŠMT.
10:00 hodin ** cena 250 Kč 

středa 24. 9. KERAMIKA, MODELOVÁNÍ
Keramické odpoledne věnované volné tvorbě. 
Kurz je akreditovaný MŠMT.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

čtvrtek 25. 9. PODZIMNÍ INSPIRACE
Kytice z listů, tisky na textil - trička, ubrusy, 
polštáře, tašky, dekupáž a krakerování, výroba 
floristicky zajímavých dekorací.
16:30 hodin (3 hodiny) ** cena 250 Kč, vybraný 
materiál se platí zvlášť (možno přinést vlastní), 
děti v doprovodu dospělého zdarma

čtvrtek 25. 9. HEDVÁBNÉ ŠPERKY
Lektorka: Anna Talábová. Seznámíte se s tech-
nikou a pomůckami, získáte náměty na výrobu. 
Naučíte se šperky kompletovat. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 27. 9. ZÁKLADY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
Každý má k dispozici šicí stroj nebo si může při-
nést svůj. Lektorka vysvětlí základy pro obsluhu 
šicího stroje a pak se pustíme do ušití tašky přes 
rameno. Přineste si vlastní látky. 
9:30 hodin ** cena 550 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

KLUB POVÍDÁLCI
Každé první úterý v měsíci zveme naše nejmenší čtenáře s dopro-
vodem na pravidelná setkání Klubu Povídálci. Budeme si číst a vy-
právět pohádky, společně si pohrajeme a prohlédneme nové kníž-
ky. Začínáme v úterý 2. 9. od 9:30 do 10:00 hodin.
Těšíme se na Vás v oddělení pro děti Městské knihovny Trutnov.

KLUB DRÁČEK
Ve čtvrtek 11. 9. od 16:00 do 17:30 hodin zveme všechny děti 
na první setkání Klubu Dráček. V tomto školním roce bude naším 
společným tématem zeměpis a kulturní zvyky jednotlivých světadí-
lů. A protože spousta z vás během prázdnin hodně cestovala, zů-
staneme při prvním setkání doma v Evropě. Součástí setkání bude 
i výtvarná dílnička k danému tématu.
Těšíme se na všechny malé cestovatele ve věku od 6 let.

POZVÁNKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Jako každoročně nabízíme našim nejmenším čtenářům pravidelné 
návštěvy oddělení pro děti. Prosíme paní učitelky, aby nás začátkem 
září kontaktovaly osobně nebo telefonicky na tel. 499 815 544.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZA TROCHU LÁSKY …
Srdečně zveme ve středu 17. 9. od 9:30 hodin naše nejstarší čtená-
ře na již tradiční podzimní setkání v knihovně. Tentokrát na téma 
„česká poezie“. Rády čtenářům přiblížíme básně a zajímavosti ze 
života našich předních poetů, například Jaroslava Vrchlického, Pe-
tra Bezruče, Vítězslava Hálka, Jiřího Žáčka, Jaroslava Seiferta, Fran-
tiška Halase, Karla Hynka Máchy, Jana Nerudy a dalších.
Je nám ctí, že pozvání přijal i pan Antonín Just, trutnovský kroni-
kář a spisovatel - i on totiž rozšířil řadu českých básníků a vydal dvě 
básnické sbírky - Žena a Ještě ohlédnutí ..., ze kterých nám přečte 
své oblíbené básně.

KURZ PRÁCE S INFORMACEMI
Knihovna připravila pro zájemce z řad veřejnosti kurz vhodný ze-
jména pro dálkové studenty vysokých škol. Pracovnice jim předve-
de jak a kde vyhledávat dokumenty a informace k tématům písem-
ných prací, seznámí účastníky kurzu s různými informačními zdroji 
a s vyhledáváním v nich a naučí je základní pravidla citování. Kurz 
proběhne 16., 23. a 30. 9. od 17:00 hodin v oddělení studovny.
Zájemce prosíme o přihlášení se na tel. 499 815 544 u paní Mgr. Jit-
ky Káchové nebo na e-mailové adrese zkf@mktrutnov.cz.

PODZIMNÍ „ČARODĚNÍ“
Máte pocit, že oplýváte nadpřirozenými schopnostmi? Kouzla 
a čáry vám nedají spát? Pak je tu něco speciálního přímo pro vás, 
naše věrné malé čtenáře.
Přihlaste se na čarodějnou noc v naší knihovně. Zkušené čaroděj-
ky vás ve škole čar a kouzel naučí vařit lektvary, zaklínat a létat 
na koštěti. Pro zdatné letce bude přichystán certifikát. Nejúspěš-
nější absolventi naší čarodějné školy získají titul DiČ - diplomova-
ný/á čaroděj/ka.
Vyučování začíná v pátek 10. 10. v 19:00 hodin a domů se odlétá již 
na koštěti v sobotu 11. 10. v 8:30 hodin. Masky jsou samozřejmostí, 
čarodějné hůlky a košťata s sebou!
Pro velký zájem upozorňujeme děti, že je potřeba si vyzvednout 
od 15. 9. pohádkový kvíz a společně s pohádkovou kartou jej ode-
vzdat do 30. 9. v oddělení pro děti. Po vyhodnocení budou nejú-
spěšnějším dětem zaslány mailem přihlášky. 
Akce je určena našim čtenářům od 6 do 12 let. Z technických důvo-
dů může být termín akce změněn.

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO 
KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD

V pondělí 15. 9. zveme maminky do pobočky knihovny v Horním 
Starém Městě, aby si po prázdninové pauze přišly se svými ratolest-
mi prohlédnout pěkné knížky a strávily s nimi příjemné dopoled-
ne. Rádi vás uvítáme od 9:00 do 11:00 hodin.

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

VLAJKA VZHŮRU LETÍ:  
Z HISTORIE A SOUČASNOSTI TRAMPINGU 

NA TRUTNOVSKU

Výstava připomíná vybrané trampské osady a významné osobnosti 
trampingu v regionu. Dozvíte se, kdy a jak trampské hnutí vzniklo, 
jak se vyvíjelo během 20. století, které světové i naše osobnosti 
stály u zrodu tohoto jedinečného fenoménu a jaké problémy mělo 
hnutí s dobovým establishmentem. Součástí výstavy je trampská 
výstroj, soupis trampských osad, popis atributů trampingu, rituálů 
atd. Výstavu doplňuje řada fotografií a autentických předmětů. 
Výstava potrvá do 28. 9.

KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Výstava, připravená ve spolupráci se sdružením Boii, nabízí 
unikátní pohled do života keltského obyvatelstva na území 
východních Čech v době od 5. století před naším letopočtem 
do přelomu letopočtu. Na výstavě jsou prezentovány četné ar-
cheologické nálezy z nejvýznamnějších východočeských lokalit, 
reprezentující vyspělou hmotnou kulturu mladší doby železné, 
tzv. laténského období. K vidění jsou také repliky keltských 
předmětů, oděvů a zbraní, včetně figurín v životní velikosti. Vý-
stava potrvá do 31. 12.

EDYTA KULLA: TŘI CYKLY 
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH VITRÁŽÍ

Výstava polské umělkyně Edyty Kully z Jeleniej Góry představí 
působivé umělecké vitráže na často značně překvapivá témata. 
Autorka, magistra umění, je absolventkou oboru navrhování skla 
na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi (Akademia Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu). V Polsku vede kurzy skla a vitráže, spo-
lupracuje též s architekty při výtvarných řešeních exteriérů a inte-
riérů budov. Vernisáž se uskuteční v sobotu 13. 9. od 13:00 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni! Výstava potrvá do 9. 11.

MÉNĚ ZNÁMÉ PAMĚTNÍ DESKY  
A POMNÍKY TRUTNOVA

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty s projekcí fotografií méně zná-
mých pamětních desek a pomníků Trutnova proběhne v rámci Dnů 
evropského dědictví 2014 v neděli 14. 9. od 15:00 hodin v Muzeu 
Podkrkonoší v Trutnově. Vstup volný. Všichni jste srdečně zváni!

MUDr. VINCENZ CZERNY:  
ŽIVOT A DÍLO TRUTNOVSKÉHO RODÁKA - 

CHIRURGA A ONKOLOGA SVĚTOVÉHO VÝZNAMU

Komponovaná přednáška. Spolupořadateli jsou Státní okresní ar-
chiv Trutnov a Středisko česko-německého porozumění Trutnov. 
Přednáška se koná v úterý 30. 9. od 17:00 hodin v Muzeu Podkrko-
noší v Trutnově. Vstup volný. Všichni jste srdečně zváni!

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
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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.

JIŘÍ JOHN: OBRAZ, KRESBY, GRAFIKA

Výběr z tvorby Jiřího Johna je další z řady akcí, které Galerie města 
Trutnova pravidelně připravuje ve spolupráci s jedním z našich nej-
přednějších historiků umění PhDr. Jaromírem Zeminou. Ten také 
připravil výběr děl, instalaci a výstavu textově vybavil: Jiří John 
se narodil 6. 11. 1923 v Třešti, vyučil se tam zámečníkem, v letech 
1945 - 1946 studoval v Praze na Státní grafické škole u Zdeňka Ba-
laše a 1946 - 1951 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa 
Kaplického. V letech 1954 - 1958 vytvořil s Václavem Boštíkem je-
dinečný památník židovských obětí nacismu v Pinkasově synagoze 
v Praze, k jeho rozměrným pracím pozdějším náleží také návrhy 
gobelínů do veřejných prostor. Jako grafik a kreslíř se výrazně pro-
jevoval i ve svých ilustracích, jejichž vrcholem jsou kresby v knize 
básnických próz Františka Halase Tvář rodné země, vydané nakla-
datelstvím Československý spisovatel roku 1972. 
Jiří John byl členem spolku Umělecká beseda, skupiny UB 12 
a Spolku českých umělců grafiků Hollar. Od roku 1963 vyučoval 
na pražské Akademii výtvarných umění. Zemřel 22. 6. 1972 v Pra-
ze. Nejrozsáhlejší výstavy jeho tvorby se konaly roku 1979 v Domě 
umění města Brna, 1992 v Jízdárně Pražského hradu a 2004 ve Vý-
stavní síni Mánes v Praze. Roku 1988 o něm vyšla v nakladatelství 
Odeon monografie od Jaromíra Zeminy, podruhé ji vydala v roce 
1992 Národní galerie.
Výstava bude zahájena ve středu 10. 9. v 17:00 hodin, uvede ji její 
autor, PhDr. Jaromír Zemina. Vystoupí člen Stamicova kvarteta Petr 
Hejný. Práce Jiřího Johna budou vystaveny do 18. 10. 

BOHUSLAV TOŠOVSKÝ: FOTOGRAFIE

Cyklus výstav věnovaných tvorbě trutnovského fotografa Bohu-
slava Tošovského se završí třetí akcí pořádanou tentokrát pod 
patronátem městské galerie. V Domě tisku už byly představeny 
krajinářské snímky tohoto autora, následně v Galerii draka his-
torické záběry Trutnova, na městském úřadě bude nyní prezen-
tována volná fotografická tvorba. Bohuslav Tošovský je neprá-
vem opomíjeným trutnovským fotografem, jeho dílu se dostalo 
systematické péče až v poslední době, především díky práci Evy 
Hrubé, která probádala jeho pozůstalost a zpracovala ji pro uve-
dené výstavy. Bohuslav Tošovský pracoval dlouhá léta v podni-
ku Texlen jako reklamní fotograf, po roce 1990 jako fotograf 
na volné noze. Byl členem Svazu českých fotografů, Unie výtvar-
ných umělců, Spolku podkrkonošských výtvarníků. Jeho snímky 
dnes už mají mimo jiné hodnotu dokumentární - představují 
zmizelou podobu našeho města, ale cenné jsou také po stránce 
umělecké. 
Vernisáž proběhne ve středu 17. 9. v 17:00 hodin, uvede ji 
Mgr. Eva Hrubá. Výstava bude přístupná v pracovní dny městské-
ho úřadu až do 28. 11.

SOCHY V TRUTNOVĚ V.

Letos již popáté probíhá tradiční akce pořádaná městskou galerií. 
Promenádou běží bronzový kůň Michala Gabriela, před městskou 
galerií je instalován lední medvěd od Ondřeje Bílka a na Krakono-
šově náměstí obří chobotnice Viktora Paluše. Akce tak navazuje 
na mimořádně úspěšnou výstavu ateliéru figurativního sochařství 
Michala Gabriela v Galerii města Trutnova, tentokrát však ovládají 
zvířecí figury trutnovské exteriéry. 

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

RADŮZA

Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a hudební skla-
datelka začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem 
na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. 
Hudba Radůzy čerpá největší díl inspirace z folklóru a nálady měst-
ských odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané 
hudební i textařské obraty. Řadí se tak k silné generaci alternativní 
scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v za-
hraničí. V roce 2003 získala tři sošky Andělů v kategoriích Zpěvačka 
roku, Objev roku a Folk & Country. Zatím posledním přírůstkem její 
diskografie je letos vydané album Gaia, které představí i v Uffu.
středa 17. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 340 Kč ** před-
prodej vstupenek od 4. 8.

KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
VerTeDance & ZRNÍ: tanečně-hudební projekt

Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance pro čtyři tanečnice 
(Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová, Helena Arenbergerová, Lu-
cia Kašiarová) vznikl ve spolupráci s hudební skupinou ZRNÍ a slo-
venským tanečníkem Peterem Jaškem (Les SlovaKs).
Inscenace „Kolik váží vaše touha?“ zkoumá otázku, zda vysvleče-
ním se skutečně odhalujeme sebe sama, svoji podstatu a své tužby 
a zda je v tomto smyslu nahota vůbec nutná a potřebná. Hranice 
lidské totožnosti obkružuje vše, co lze nazvat niterným strachem, 
tužbou, zranitelností, ale hlavně ukazuje, že nahota se stává té-
matem i v momentech, kdy je zamlčena. Je bezpečné se této hra-
nici přibližovat za účelem důkladného prozkoumání? Terén kolem 
této meze je značně proměnlivý, nebezpečný, nejistý a plný pastí. 
Vstoupit na něj je sice nutné, ale není z něj návratu bez proměny. 
Taneční inscenace roku 2012 a cena Tanečnice roku 2012 pro Luciu 
Kašiarovou!
Námět, choreografie a interpretace: Veronika Kotlíková, Tereza 
Ondrová, Lucia Kašiarová, Helena Arenbergerová. Pohybová spo-
lupráce: Peter Jaško. Režijní spolupráce: Petra Tejnorová. Drama-
turgická spolupráce: Lukáš Jiřička. Hudba: kapela ZRNÍ - Jan Unger, 
Jan Juklík, Jan Fišer, Jan Caithaml, Ondřej Slavík. Světelný design: 
Pavel Kotlík. Scéna, kostýmy: Máša Černíková.
Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace 
Život Umělce, Metrostav a. s.
Po skončení představení se ještě můžete těšit na koncert skupiny 
ZRNÍ.
pondělí 29. 9. ** UFFO ** představení od 19:00 hodin - vstupné 
100 Kč ** koncert cca od 20:15 hodin - vstupné 100 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 1. 9.
Pokud si zakoupíte vstupenku na představení i vstupenku na kon-
cert, poskytneme Vám 50% slevu ze vstupného na koncert (neu-
hradíte tedy 100 + 100 Kč, ale 100 + 50 Kč). 
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TRUTNOVSKÝ JARMARK

Městskou celodenní slavnost pořádá tradičně město Trutnov 
a UFFO - SCT. Na Krakonošově náměstí i na pěší zóně vás čeká růz-
norodá nabídka občerstvení, bohatý sortiment rukodělných výrob-
ků a ukázky řemesel, např. terakota, zahradní dekorace, výrobky 
ze dřeva, šperky, bižuterie, dekorace z přírodnin, sklo, keramika, 
svíčky, smalty, figurky z kukuřičného šustí, textil - např. výrobky 
z českého kanafasu, batika, patchwork, malba na textil, nebude 
chybět nabídka bylin, koření, čajů, medu i medoviny, sýrů ...
Samozřejmě bude připraven také program, který nabídne kon-
certy různých hudebních žánrů, pouliční představení pro děti 
i dospělé, atrakce a další zajímavosti. Celodenním programem 
vás bude provázet Petr Rychlý.

Hlavní pódium před Starou radnicí
  9:30  zahájení programu
  9:45  Divadlo Kvelb - ULIČNICKEJ BLÁZINEC
10:30  Rockový dechový orchestr RODEO
11:30  Divadlo Kvelb - ČERNÁ RODINKA
12:30  Dámské elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI
14:30  Brazilská bubenická show TAM TAM BATUCADA
16:30  Kapela STO ZVÍŘAT

Pohádky u muzea
Divadlo Viktora Braunreitera
11:30  SNĚHURKA
13:30  RŮŽENKA
15:30  ČERVENÁ KARKULKA

Zábavné atrakce pro děti
V horní části náměstí od 10:00 hodin.

Výletní vláček
Nástupiště za sochou Josefa II.
Projížďky do Dolců: odjezdy v 10, 12, 14 a 16 hodin
Projížďky na Dvoračku: odjezdy v 11, 13, 15 a 17 hodin

Změna programu vyhrazena!
neděle 7. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 17:30 hodin **  
bez vstupného

FILIPÍNY

Ostrovní stát Filipíny (oficiálně: Filipínská republika) je další v řadě 
zemí, které MILOŠ ŠÁLEK procestoval a připravil výběr zajímavých 
snímků a vyprávění. V lednu 2013 strávil na Filipínách patnáct dní 
v letních teplotách. Alespoň letmá informace k vlastní cestě: „Byla 
tentokrát náročnější, muselo se mezi ostrovy přelétávat i jezdit 
trajekty a někdy i v lodičkách ve velkých vlnách, což nebylo vůbec 
příjemné, ani bezpečné. Po silnicích, když nebylo místo v autobuse 
uvnitř, jelo se prostě na střeše, kde jsem takhle cestoval poprvé. 
Cestování začalo na ostrově Leyte v krásném městečku Tacloban, 
kde nikdo netušil, že za necelý rok bude totálně zničeno tajfunem 
Haiyan, který byl podle některých zdrojů vůbec nejsilnějším světo-
vým tajfunem, jaký kdy zasáhl pevninu - zdevastoval rozsáhlé úze-
mí centrálních Filipín a až čtyři milióny lidí byly nuceny opustit své 
domovy. Na ostrově Samar jsem si nenechal ujít Sohoton Natural 
Park a také vedlejší ostrov Marabut Islands. Dále pak následovaly 
ostrovy Cebu, Bohol, Siquijor a Palawan. Všude byli milí lidé a pře-
kvapení, které jsem v asijské zemi nečekal - prostě se tam (kromě 
většiny taxíků) nesmlouvá a ceny jsou pro všechny stejné. Neunaví 
to tak, jako když se člověk 14 dní stále dohaduje o cenách ... Mů-
žete se těšit na fotky plné života lidí ve zdejších krajích, místních 
kohoutích zápasů, dětí ve škole i záběry z džungle, to vše proloží 
krátká videa i filipínská muzika.“
pondělí 22. 9. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 1. 9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

O víkendu 13. a 14. 9. můžete zdarma navštívit památkové ob-
jekty - radnici na Krakonošově náměstí, Muzeum Podkrkonoší 
a Galerii města Trutnova. Bude možné navštívit také podzem-
ní chodbu v městském parku, Janskou kapli, památník gene-
rála Gablenze a dělostřeleckou tvrz Stachelberg. Nabídka DED 
v Trutnově bude opět obohacena o program v železničním depu 
Trutnov.
V rámci DED se můžete v sobotu 13. 9. zúčastnit i dvou tradičních 
akcí. Od 10:00 hodin Slavnostní zahájení spojené s natíráním pa-
mětní desky 1866 na Krakonošově náměstí, součástí programu je 
i koncert Ivana Mládka & Banjo bandu.  
Od 15:00 hodin zveme na Rozloučení s létem u památníku 
gen. Gablenze na vrchu Šibeníku. 
Všechny potřebné informace o zpřístupněných objektech včet-
ně doprovodného programu najdete v letáku, který je součástí 
těchto Radničních listů. K dispozici je také na www.uffo.cz.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Na zábavné odpoledne pro celé rodiny na vrchu Šibeník srdečně 
zvou UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov. Akce je sou-
částí Dnů evropského dědictví. Hrát bude country skupina Pěna, 
vystoupí taneční skupina Star West, připraveno je i několik her 
a soutěží pro děti. O občerstvení se postará Klub vojenské historie 
Trutnov, jehož členům patří poděkování za průvodcovské služby 
v Janské kapli a památníku gen. Gablenze, který slouží zároveň 
jako rozhledna.
sobota 13. 9. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **  
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

DRAKIÁDA

Soutěž v létání draků pro děti i dospělé pořádají UFFO - SCT a RC 
Modeláři Trutnov, o. s. Stejně jako loni se akce uskuteční na letišti 
ve Volanově. Pokud se nebudete chtít sami zúčastnit, můžete ales-
poň pozorovat „tanec“ desítek draků po obloze, připravena bude 
také prohlídka modelů letadel a letadýlek. 
Společný start všech draků je naplánován na 14:00 hodin. Proto 
prosíme všechny soutěžící o včasný příchod. Prezence soutěží-
cích bude možná od 13:00 do 13:45 hodin. Soutěž bude ukon-
čena v 15:00 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno přibližně 
na 15:45 hodin.
Zajištěn bude prodej občerstvení. Hlavní cenou je vyhlídkový let, 
připraveny jsou i další ceny.
sobota 27. 9. ** letiště ve Volanově ** prezence soutěžících 
13:00 - 13:45 hodin ** společný start všech draků 14:00 hodin **  
bez vstupného
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PATRIK HÁBL A JAN KOVÁŘÍK: SYNAPSE

Společná výstava dvou mladých umělců, kteří spojují dohromady 
dva světy: obrazy a sochy. Oba vystudovali na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Patrik Hábl je malíř, studoval u profesora 
Vladimíra Kokolii, a Jan Kovařík sochař, jež absolvoval sochař-
ský ateliér Jindřicha Zeithammla. Kromě studií na stejné škole 
je spojuje fascinace japonským uměním. Zdánlivá jednoduchost, 
monumentalita a čistota vystavených artefaktů bude výzvou 
ukázat, kolik Japonska je v nás, jak se naše kultury nenásilně 
doplňují a obohacují.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 9. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

KRISTÝNA TÄUBELOVÁ: NESMRTELNÝ MÉĎA

Grafická novela Nesmrtelný méďa vznikala v letech 2011 - 2012 
s podporou MKČR jako autorská kniha Kristýny Täubelové. Vy-
staveny jsou autorské tisky všech grafik, ze kterých se kniha sklá-
dá. Celkem jde o soubor 66 grafických listů. Kniha pojednává 
o osudu jednoho reálného medvěda a fabuluje jeho možný mi-
nulý i budoucí životní příběh. Děj se částečně váže i k městu Trut-
nov, kde vyrůstala první majitelka hlavního hrdiny, Marie Hrubá. 
Při vytváření grafických listů byly použity autentické fotografie 
z archivu rodiny Hrubých. Příběh se zároveň váže ke konkrétní-
mu domu v Trutnově, kde rodina Hrubých, později Manycho-
vých, žila.  
do 17. 9. ** UFFO - foyer ** otevřeno: pondělí - sobota  
9:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného   

MILAN FARA: VTEŘINY BALETU

Autor se věnuje fotografování baletu a jeho prostředí po řadu 
let a snaží se s určitou stylizací obrazu tlumočit estetickou a cito-
vou výpověď choreografického rukopisu. 
Přestože je balet harmonickým souzněním hudby a pohybu, 
i jeho zobrazení statickou fotografií může vyvolat dojmy a po-
city, které povzbudí divákovu fantazii. A k tomu také směřuje 
vystavený soubor fotografií: nikoliv strohý obrazový dokument 
baletního představení, ale jeho odezva v emocionální představi-
vosti diváka. 
Autor vystavuje své práce zřídka, přesto získal řadu ocenění 
na fotografických soutěžích a zvláště si cení udělení čestného 
členství Rakouské fotografické společnosti (ÖGPh). 
Na setkání s autorem vás srdečně zveme v pondělí 15. 9. od 18:00 
hodin.
1. 9. - 31. 10. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době pro-
mítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

BARBORA BÁLKOVÁ

Představení mladé umělkyně Barbory Bálkové, fotografky a vše-
stranné umělkyně, která studovala na AVU v ateliéru Veroniky 
Bromové (výstava Veroniky Bromové byla jedna z prvních v Ga-
lerii UFFO). Výstava bude pojata jako prezentace jejích nejno-
vějších prací. Pracovní název „rozprostřeno“ souvisí s aktuálním 
rozpoložením autorky a jejím tématem: vzpomínky na dětství, 
na osoby jí blízké. Vznikl díky tomu intimní cyklus fotografií 
a objektů.
Více informací o autorce najdete na www.barborabalkova.cz.
Na vernisáž všechny srdečně zveme v úterý 16. 9. od 18:00 hodin.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
17. 9. - 21. 10. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

DONAHA!
Divadlo a hudba: Městské divadlo Brno

Muzikálová komedie. Tento nový muzikál byl napsán podle 
populárního britského filmu The Full Monty. Inscenace vyrůstá 
z autentické, ničím nepřikrášlované britské reality a právě pro 
britskou povahu je zde tak sympaticky typické, že si i z těch 
nejsmutnějších lidských situací (sociální krize - nezaměstnanost 
- ztráta sebedůvěry) umí udělat dokonalou legraci. Muzikál, stej-
ně jako film, vypráví o partě nešťastných kamarádů ocelářů, kte-
ří přijdou ve stejném okamžiku o práci. Jejich snaha najít nové 
uplatnění nemá úspěch, a tak z čirého zoufalství založí taneční 
striptérskou skupinu. Co na tom, že fyzicky ani věkem obvyklé 
představě o profesionálních striptérech zcela neodpovídají … 
Hra je vybavena hudbou se skvělým rockově-funkovým aranžmá 
a poté, co před pár lety dobyla newyorskou Broadway, našla své 
místo i na českých jevištích.
Režie: Stano Slovák. Hrají herci Městského divadla Brno.
neděle 5. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 380, 350, 320 Kč 
** předprodej vstupenek od 1. 9.

PLEJTVÁK
Činoherní divadlo B: Cabaret Calembour, Praha

Komedie o boji o sedm obratlů. Doktor Struna, český vlastenec, 
přispěje zásadním dílem na zakoupení kostry plejtváka myšoka pro 
právě budované Národní muzeum. Po řadě eskapád - kosti plej-
tváka je nutno odmastit v nedaleké Ringhofferově továrně - má 
být skelet konečně umístěn do nové budovy. Tu za Strunou přichá-
zí prostředník ředitelství muzea Malajel s neradostnou zprávou: 
kostra se do muzea nevejde, je třeba ji zkrátit o sedm ocasních 
obratlů. Začíná boj mezi Strunou a Malajelem o sedmero obratlů. 
Vedlejší dějová linka se pak točí kolem komponování oslavné „Ódy 
na plejtváka“ a vztahu Strunovy služtičky k mladíkovi Karuzelské-
mu, jenž vlastnoručně pohání druhou pražskou senzaci roku 1893 
- kolotoč na Královských Vinohradech (dnes známý jako kolotoč 
na Letné). 
V anketě portálu i-divadlo.cz: významné umístění v kategorii Nej-
lepší inscenace roku 2013.
Autor a režie: Milan Šotek. Hrají: Ivan Lupták j.h., Lucie Polišenská, 
Klára Suchá, Jiří Suchý z Tábora, Igor Orozovič, Milan Šotek, hlas 
velryby - Linda Rybová.
pondělí 6. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 315, 
285 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.

TANEČNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY  
A TANEČNÍ DVOJICE

Na podzim 2014 připravuje UFFO - SCT další Taneční kurz pro man-
želské páry a taneční dvojice - tradičně pod lektorským vedením 
manželů Poznarových. Tento kurz bude pro mírně pokročilé a je 
určen zejména těm, kdo absolvovali kurz pro začátečníky na za-
čátku tohoto roku. Přihlásit se však mohou i taneční páry, které 
absolvovaly začátečnický kurz už dříve, které mají zájem zdokona-
lit se v základech tanců: polka, valčík, waltz, jive, cha-cha, tango, 
foxtrot, blues, mazurka.
Lekce tanečního kurzu se budou konat v Národním domě vždy 
v pátek od 19 do 21 hodin, a to v termínech: 3., 10., 17. a 24. října 
a 7. a 14. listopadu. Na závěr kurzu se v pátek 21. listopadu usku-
teční od 19 do 23 hodin věneček. 
Taneční páry, které absolvovaly kurz pro začátečníky a jsou již při-
hlášené do tohoto kurzu pro mírně pokročilé, se účastníky kurzu 
stanou zaplacením kurzovného. Kurzovné činí 1200 Kč za taneční 
pár a hradí se v Inforecepci UFFO od 2. do 22. září.
V Inforecepci UFFO se ve stejném termínu mohou do kurzu při-
hlásit a uhradit kurzovné i další zájemci. Pozor - kapacita míst je 
omezená!
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TRUTNOVSKÝ PODZIM 2014
34. mezinárodní hudební festival

Pořádá UFFO - SCT
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA

za finanční podpory KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Generální partner festivalu: KASPER Trutnov

pátek 3. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 390 Kč, studenti 195 Kč
OPERNÍ GALAVEČER
ŠTEFAN MARGITA - tenor
KATEŘINA ŠMÍDOVÁ KALVACHOVÁ - soprán
MAREK ŠTILEC - dirigent
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Program: C. M. von Weber, C. Franck, Ch. Gounod, G. Donizetti, 
W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, N. Rimskij-Korsakov, G. Gershwin, 
A. Dvořák, P. Mascagni, F. Cilea, G. Verdi
Patron koncertu: KASPER Trutnov

úterý 7. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 180 Kč, studenti 90 Kč
HANDSPUN
JIŘÍ BÁRTA - violoncello
ILONA JÄNTTI (Finsko) - závěsná akrobacie
Program: L. Styles, J. S. Bach
Patron koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o.
  ARKO TECHNOLOGY, a.s.

pátek 10. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
vstupné 110 Kč, studenti 55 Kč
KRISTINA FIALOVÁ - viola
MARTIN LEVICKÝ - klavír
Program: L. Janáček, S. Bodorová, B. Martinů, P. Hindemith
Patron koncertu: Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

úterý 14. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 
vstupné 110 Kč, studenti 55 Kč
FOLKLORECLASSIC
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ - housle
CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JANOUŠKA
Spoluúčinkují:
ANDREA VAVRUŠOVÁ - klavír a KRISTÝNA JANOUŠKOVÁ - zpěv
Program: L. Janáček, B. Smetana, S. Bodorová, J. G. Hrisko, T. Drá-
bek, I. Zeljenka, J. Hubay

pátek 17. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 
vstupné 110 Kč, studenti 55 Kč
WOJCIECH WALECZEK (Polsko) - klavír
Program: R. Schumann, F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin, G. F. Händel
Patron koncertu: ZPA Smart Energy, a.s.

úterý 21. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
vstupné 110 Kč, studenti 55 Kč
MLADÍ A VÝJIMEČNÍ
ANDRÉ CEBRIÁN (Španělsko) - flétna
MARTIN DANĚK - hoboj
ALENA HÖNIGOVÁ - cembalo
HELENA MATYÁŠOVÁ - violoncello
Program: G. P. Telemann, C. P. E. Bach, A. Vivaldi, F. Couperin
Patron koncertu: Autostyl, a.s., Trutnov

HUDBA VE DŘEVĚ - výstava
MILAN MAKSYMOV - řezbář
Koncertní síň B. Martinů - otevřeno při koncertech Trutnovského 
podzimu 10., 14., 17. a 21. 10.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Předprodej vstupenek na všechny koncerty od 1. 9.

12. 10. KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Jakub Folvarčný
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 9.

13. 10. AFRIKA - JINÝ SVĚT
Cestopisný večer: Lenka a Václav Špillarovi 
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 9. 

15. 10. KOMEDIANTI
Činoherní divadlo A: Divadlo Na Jezerce, Praha
Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 
od 15. 9.

16. 10. ENTERSHAMEMENT 
Divadelní delikatesy: Amy G. (USA)  
Vstupné: do 14. 9. 330 a 300 Kč, od 15. 9. 420 a 390 Kč. 
Předprodej vstupenek od 28. 7. 

19. 10. PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Krapet 
Představení pro děti od 3 let 
Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 9.

23. 10. SLET BUBENÍKŮ
Koncert
Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek od 22. 9. 

26. 10. ALBERT SE BOJÍ
Rodinné UFFOkousky: Vojta Švejda
Představení pro děti od 8 let
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 9. 

27. 10. SKRYTÁ TVÁŘ ROUTE 66
Cestopisný večer: Zdeněk Jurásek
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 29. 9.  

31. 10. VEČER DUCHŮ
 Akce (zejména) pro děti 

1. 11. MANDRAGE
Koncert na stání
Vstupné: do 30. 9. 250 Kč, od 1. 10. 290 Kč.  
Předprodej vstupenek od 1. 9.

19. 11. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 
Koncert
Vstupné 390 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 9. 

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

Entershamement - Amy G.
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Září 2014

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

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

1. pondělí
2. úterý
19:00 hodin

SEX TAPE
Americká komedie. Aby Jay a Annie obnovili svou vášeň, rozhod-
nou se natočit si video, na kterém vyzkoušejí všechny sexuální pozi-
ce. Je to ale tak skvělý nápad, jak se původně zdálo?
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné 130 Kč

2. úterý
16:30 hodin
3. středa
19:00 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI
Německá komedie. Školní tělocvična byla postavena přímo na mís-
tě, kam přítelkyně zakopala ukradené peníze, a tak se Zeki po ná-
vratu z basy musí vydávat za suplujícího učitele.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 118 minut ** 
vstupné 120 Kč

4. čtvrtek
19:00 hodin

PARÁDNĚ POKECAL
České komediální drama. Štěpánovi je 25 let a tápe, co si se živo-
tem vlastně počít. Impulzy se ale dostaví v podobě dívčího hlasu 
v telefonu ...
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 80 Kč

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

TŘI BRATŘI
Česká pohádka. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou a při 
svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 125 Kč,  
děti do 15 let 105 Kč

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

LUCY
Francouzsko-americké akční sci-fi. Lucy má v břiše zašitý balíček ob-
sahující extrémně silnou syntetickou drogu, který má propašovat 
do Evropy. Obsah se ale vstřebá do jejího těla.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

8. pondělí
9. úterý
19:00 hodin

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Americká romantická komedie. Děj se odehrává na pobřeží jižní 
Francie roku 1920 uprostřed nádherných vil, jazzových klubů a míst 
pro bohaté ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 100 Kč

9. úterý
16:00 hodin
10. středa
18:00 hodin

CHLAPECTVÍ
Americké drama. Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka, 
který se natáčel celých 12 let.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 166 minut ** vstupné 110 Kč

11. čtvrtek
19:00 hodin

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA           ART film - pro náročnější diváky

Český dokumentární film. Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dva-
cátého století očima muže, který poznal celý svět.
Mládeži přístupno ** 75 minut ** vstupné 90 Kč

12. pátek
13. sobota
16:30 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (2D)
Americký dobrodružný animovaný film. Škyťák a Bezzubka se vy-
dávají na cesty za objevováním neznámých krajin a nových světů.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut **  
vstupné 100 Kč

14. neděle
16:30 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D)
Americký dobrodružný animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut **  
vstupné 130 Kč

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

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
Americký akční thriller. Tým bude tentokrát čelit přímo jednomu ze 
svých zakladatelů a bývalých šéfů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 110 Kč

16. úterý
17. středa
19:00 hodin

DÁRCE
Americká sci-fi. Jonas žije ve světě bez válek, zločinů, strachu i bo-
lesti. Všechno je však dokonale organizované ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

18. čtvrtek
19:00 hodin

ZTRACEN 45                                              ART film - pro náročnější diváky

České dokumentární drama. Skutečný příběh lásky mezi malířem 
Josefem Čapkem a jeho ženou Jarmilou na pozadí válkou zničené 
Evropy.
Mládeži přístupno ** 67 minut ** vstupné 90 Kč

19. pátek
20. sobota
16:30 hodin

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ (2D)
Americko-kanadský animovaný rodinný film. Astronaut Scorch - 
modrý ufon - expert na nebezpečné záchranné mise v akci na pla-
netě Baab.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 89 minut **  
vstupné 100 Kč

21. neděle
16:30 hodin

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ (3D)
Americko-kanadský animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 89 minut **  
vstupné 120 Kč

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

V OKU TORNÁDA
Americký thriller. Město Silverton je vydáno na milost a nemilost 
nevypočitatelným smrtonosným větrným smrštím.
Mládeži přístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

23. úterý
24. středa
19:00 hodin

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
Britský thriller. Identita muže, který se objeví v hamburské islám-
ské komunitě, zůstává záhadou. Intenzivně se však o něj zajímají 
všechny tajné služby.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 110 Kč

25. čtvrtek
19:00 hodin

ZÁZRAKY                                                  ART film - pro náročnější diváky

Německo-italsko-švýcarské drama. Život rodiny, kterou otec drží 
stranou všech nástrah moderního života.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 80 Kč

26. pátek
27. sobota
28. neděle
16:30 hodin

POŠŤÁK PAT
Britsko-americký animovaný film. Dobrodružství pošťáka Pata 
v pěvecké talentové soutěži.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 100 Kč

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

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
Americká romantická komedie. Orenův život se obrátí vzhůru no-
hama, když se u jeho dveří objeví syn Luke a požádá ho, aby se 
dočasně postaral o jeho devítiletou dceru.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

29. pondělí
30. úterý
19:00 hodin

LET’S DANCE: ALL IN
Americký romantický film. Sean si s Andie založí novou taneční 
skupinu, která to přes všechny překážky dotáhne až do finále tele-
vizní talentové soutěže.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 100 Kč


