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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ŘÍjnu 2014
3. - 21. 10. TRUTNOVSKÝ PODZIM 

34. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: UFFO - SCT

neděle 5. 10. DONAHA!
Divadlo a hudba: Městské divadlo Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

pondělí 6. 10. PLEJTVÁK
Činoherní divadlo B: Cabaret Calembour, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 10. 10. POHÁDKY A HUDBA
Představení pro MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ: Timbre Music
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pátek 10. 10. PODZIMNÍ „ČARODĚNÍ“
Akce pro děti od 6 do 12 let - pouze pro předem 
přihlášené!
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 12. 10. KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Jakub Folvarčný
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 13. 10. KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro maminky i tatínky s malými dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

pondělí 13. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
ThDr. Martin Chadima, Th.D.: Jeroným Pražský
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 13. 10. AFRIKA - JINÝ SVĚT
Lenka a Václav Špillarovi: cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

středa 15. 10. KOMEDIANTI
Činoherní divadlo A: Divadlo Na Jezerce, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 16. 10. NĚMEČTÍ VÝTVARNÍCI TRUTNOVSKA  
19. A 20. STOLETÍ 
Přednáška Rolanda Güntera
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Stře-
disko česko-německého porozumění Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 16. 10. ENTERSHAMEMENT 
Divadelní delikatesy: Amy G. (USA)
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin  

neděle 19. 10. PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Krapet 
Představení pro děti od 3 let 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 20. 10. JAN TRÁVNÍČEK: EXPEDICE K2 2014
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 22. 9.

čtvrtek 23. 10. STANISLAV MOTL: DĚTI A VÁLKA 
Komponovaný pořad Stanislava Motla 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 hodin

čtvrtek 23. 10. SLET BUBENÍKŮ
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 24. 10. JAN HUS
Představení pro 7. - 9. tř. ZŠ: Jan Potměšil, Oldřich 
Kříž, Václav Návrat a Přemysl Vacek
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:30 a 11:30 hodin 

neděle 26. 10. ALBERT SE BOJÍ
Rodinné UFFOkousky: Vojta Švejda
Představení pro děti od 8 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 27. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Ondřej Vašata: Z historie židovské komunity 
v Trutnově (od 16. století do současnosti)
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 27. 10. SKRYTÁ TVÁŘ ROUTE 66
Zdeněk Jurásek: cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

čtvrtek 30. 10. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A JEJÍ ODRAZ  
V ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATUŘE
Přednáška Dr. Karla Řeháka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **  
17:00 hodin

pátek 31. 10. ZÁHADA HLAVOLAMU
Představení pro 4. - 9. tř. ZŠ: Divadlo AHA!
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pátek 31. 10. VEČER TEMNÝCH TRUTNOVSKÝCH DUCHŮ
Akce (zejména) pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
start u Uffa ** průběžný start 17:30 - 19:00 hodin

VÝSTAVY

do 5. 10. TRADIČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SPOLKU 
PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
Pořadatel: Spolek podkrkonošských výtvarníků 
Trutnov
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno: 
denně 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin

do 18. 10. JIŘÍ JOHN: OBRAZ, KRESBY, GRAFIKA
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova
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do 21. 10. BARBORA BÁLKOVÁ: ŠIKMOPLOCHA
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 31. 10. MILAN FARA: VTEŘINY BALETU
Výstava fotografií 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

do 31. 10. PETR ČAPEK: TOULKY KRAJINOU
Výstava fotografií, které byly většinou pořízeny 
v okolí obce Zlatá Olešnice. Jsou zde ale i fotogra-
fie z Krkonoš, Teplických skal, Českého ráje a Jizer-
ských hor.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 9. 11. EDYTA KULLA: TŘI CYKLY 
Výstava uměleckých vitráží
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 28. 11. BOHUSLAV TOŠOVSKÝ: FOTOGRAFIE
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 12. KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci se sdružením Boii 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

3. 10. - 2. 11. SAMOTNIA 2014/KRKONOŠE Z OBOU STRAN
Výstava uměleckých fotografií 
Vernisáž 2. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

10. 10. - 9. 11. PROMĚNY TRUTNOVA  
OBJEKTIVEM KARLA HYBNERA 
Vernisáž 9. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Stát-
ní okresní archiv Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

30. 10. - 2. 12. MILAN HOUSER
Vernisáž 29. 10. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

30. 10. - 20. 12. KRAKONOŠOVA ZAHRÁDKA
Souborná výstava mladých kreslířů, ilustrátorů 
a autorů komiksu
Vernisáž 29. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

KURZY

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

sobota 4. 10. TKANÍ NA TKALCOVSKÉM STAVU
Základy techniky, naučíte se číst vazební tabulky 
a tkát složitější vzory. Utkáte si např. tašku, šálu, 
dva polštáře. K dispozici množství přízí, několik 
druhů tkalcovských stavů, skripta. 
9:30 hodin ** cena 1000 Kč

sobota 4. 10. ZÁKLADY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
Každý má k dispozici šicí stroj nebo má možnost 
přinést si svůj. Po úvodním zaučení se pustíme 
do ušití tašky přes rameno. Přineste si vlastní látky. 
Jen pro 5 účastníků.
9:30 hodin (5 hodin) ** cena 550 Kč

neděle 5. 10. NATAHOVÁNÍ OSNOVY NA TKALCOVSKÝ STAV
Získáte skripta Natahování osnovy.
9:00 hodin ** cena 450 Kč

čtvrtek 9. 10. PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Vyrobíte si tašku, šperk či figurku.
16:00 hodin ** cena 250 Kč, možnost zakoupení 
kreativní plsticí sady na suché plstění včetně 
návodu 120 Kč, děti v doprovodu dospělého 70 Kč

pátek 10. 10. ŠPERKY ZE ZIPŮ
Lektorka: Anna Talábová. Na výběr různě barevné 
zipy a mnoho tipů na šperk. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti 70 Kč

sobota 11. 10. DRÁTOVANÝ ŠPERK
Lektorka: Anna Talábová. Unikátní drátované 
šperky kombinované s korálky a polodrahokamy. 
9:30 hodin (cca 3 hodiny) ** cena 250 Kč

sobota 11. 10. MĚDĚNÝ ŠPERK - TEPANÝ
Lektorka: Anna Talábová. Naučíte se připravit si mě-
děný plátek, tvarovat ho a tepat, zdobit šperk korál-
ky, drátky. Připravíte si koncovky - polotovar nebo se 
naučíte koncovky na návlekovou kůžičku udělat. 
14:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 18. 10. VINUTÉ SKLENĚNÉ PERLE
K dispozici tři kahany, různě barevné skleněné tyče 
a další pomůcky. Kurz je součástí programu Tra-
diční materiály v lidové tvorbě a je akreditovaný 
MŠMT. Získáte skripta a metodiku.  
9:30 hodin (4 hodiny) ** cena 800 Kč

sobota 18. 10. SKLENĚNÁ MOZAIKA
Naučíte se řezat barevné vitrážové sklo, brousit 
ho. Vyrobíte si mozaikové zrcadlo nebo rám. 
10:00 hodin ** cena 550 Kč, děti v doprovodu 
dospělého platí jen spotřebovaný materiál

sobota 18. 10. FUSING SKLA
Vyrobíte si dvě sady šperků nebo 6 ks skleněných 
polotovarů. Kurz je akreditovaný MŠMT v progra-
mu Tradiční materiály v lidové tvorbě.  
15:00 hodin ** cena 350 Kč, děti od 10 let 
v doprovodu dospělého platí jen spotřebovaný 
materiál

neděle 19. 10. VITRÁŽ TIFFANY, VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Naučíte se řezat tvary ze skleněných desek podle 
šablon, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, pa-
tinovat. Vyrobíte šperky, vitrážová zrcadla, závěsy 
do oken, zápichy aj.
9:00 - 14:00 hodin ** cena 800 Kč ** rezervace 
předem nutná

neděle 19. 10. PALIČKOVÁNÍ 
Paličkování pro začátečníky a paličkování pro po-
kročilé. Kurz vede Lenka Máslová-Špetlová, nosi-
telka certifikátu Originální krkonošský výrobek. 
Paličky a herdule k dispozici.
10:00 hodin ** cena 800 Kč, pro účastníky 
předchozího kurzu 400 Kč

1. pololetí
2014/15

KROUŽEK KERAMIKY A VÝTVARNÝCH TECHNIK
Kroužek pořádáme v ZŠ V Domcích. Keramické 
tvoření a základy jiných výtvarných technik, prá-
ce s ovčí vlnou, šperky na mnoho způsobů, šití, 
tkaní. Přihlášky posílejte na e-mail dumpodjasa-
nem@seznam.cz. Termín upřesníme. Cena 550 Kč 
na pololetí.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

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 Balaše 
a 1946 - 1951 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplic-
kého. V letech 1954 - 1958 vytvořil s Václavem Boštíkem jedinečný 
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 projevoval 
i ve svých ilustracích, jejichž vrcholem jsou kresby v knize básnic-
kých próz Františka Halase Tvář rodné země, vydané nakladatel-
stvím 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 výtvar-
ných umění. Zemřel 22. 6. 1972 v Praze. Nejrozsáhlejší výstavy jeho 
tvorby se konaly roku 1979 v Domě umění města Brna, 1992 v Jíz-
dárně Pražského hradu a 2004 ve Výstavní síni Mánes v Praze. Roku 
1988 o něm vyšla v nakladatelství Odeon monografie od Jaromíra 
Zeminy, podruhé ji vydala v roce 1992 Národní galerie.
Práce Jiřího Johna budou vystaveny do 18. 10. 

KRAKONOŠOVA ZAHRÁDKA

Krakonošova zahrádka je pracovní, neustále se proměňující název 
souborné výstavy kreslířů, ilustrátorů a autorů českého komiksu. 
Jedná se o reprezentativní výběr mladých osobností, které se už 
v českém prostředí etablovaly jako uznávaní tvůrci v uvedeném 
oboru. Pojítkem jejich prací bude téma Krakonoše, ke kterému 
svým způsobem přistoupí každý ze zúčastněných, ale jádro výstavy 
bude tvořit volný výběr z dosavadní tvorby. Naši návštěvníci se tak 
mohou těšit nejen na místního rodáka a zároveň hvězdu českého 
komiksu Jiřího Gruse, ale také na řadu dalších vynikajících autorů, 
jako jsou Lela Geislerová, Adolf Lachman, Karel Jerie, Petr Korun-
ka, Jan Jiříček, Marek Rubec, Tomáš Kuthan, Dan Černý.
Vernisáž proběhne ve středu 29. 10. v 17:00 hodin. Originální hu-
dební kreaci předvede Filip Kudrnáč. Výstava potrvá do 20. 12.

BOHUSLAV TOŠOVSKÝ: FOTOGRAFIE

Cyklus výstav věnovaný tvorbě trutnovského fotografa Bohuslava 
Tošovského se završil třetí akcí pořádanou tentokrát pod patroná-
tem městské galerie. V Domě tisku byly představeny krajinářské 
snímky tohoto autora, následně v Galerii draka historické zábě-
ry Trutnova, na městském úřadě je nyní prezentována volná fo-
tografická tvorba. Bohuslav Tošovský je neprávem opomíjeným 
trutnovským fotografem, jeho dílu se dostalo systematické péče 
až v poslední době, především díky práci Evy Hrubé, která probá-
dala jeho pozůstalost a zpracovala ji pro uvedené výstavy. Bohu-
slav Tošovský pracoval dlouhá léta v podniku Texlen jako reklamní 
fotograf, po roce 1990 jako fotograf na volné noze. Byl členem 
Svazu českých fotografů, Unie výtvarných umělců, Spolku podkr-
konošských výtvarníků. Jeho snímky dnes už mají mimo jiné hod-
notu dokumentární - představují zmizelou podobu našeho města, 
ale cenné jsou také po stránce umělecké. 
Výstava je přístupná v pracovní dny městského úřadu do 28. 11.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN KNIHOVEN
Od 6. 10. vyhlašuje sekce SKIP celostátní akci Týden knihoven. V tom-
to týdnu poskytujeme v knihovně na Krakonošově nám. i v jejích po-
bočkách svým klientům velmi vítanou výhodu - „amnestii“ (promíje-
ní sankčních poplatků za nedodržení výpůjční doby).

POKLADY NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, možná ani netušíte, jaké pokla-
dy se skrývají v našem depozitáři. U příležitosti Týdne knihoven bychom 
vás s některými rádi seznámili. Formou výstavky v oddělení naučné li-
teratury vám přiblížíme naše skvosty, kterým je 100 i více let. Přijďte se 
obdivovat mistrné práci našich předků, která přežila tolik let.

PODZIMNÍ „ČARODĚNÍ“
Připomínáme všem přihlášeným, že 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!

POBOČKA HORNÍ STARÉ MĚSTO

TÝDEN KNIHOVEN 
V Týdnu knihoven od 6. do 10. 10. bychom rádi přivítali paní uči-
telky s dětmi z MŠ a ZŠ, aby se přišly seznámit s naší knihovnou 
a spoustou pěkných knížek. Zájemce prosíme, aby si včas přišli do-
mluvit přesný termín návštěvy, popř. zavolali na tel. 499 733 539.

KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
V pondělí 13. 10. od 9:00 do 11:00 hodin zveme do naší knihovny 
maminky i tatínky s malými dětmi. Čekají tu na vás zajímavé knížky 
plné pěkných obrázků.

SOUTĚŽ: SLOGANY O KNIHÁCH A ČTENÍ

Pracovnice pobočky vyhlašují soutěž pro děti základních škol: „Slo-
gany o knihách a čtení“. Úkolem dětí je vymyslet krátký textík, 
který vystihuje jejich vztah ke knize a čtení, např. „Počítač vypni, 
ke knize sedni“, ...
Své nápady nám můžete odevzdávat během celého října v poboč-
ce knihovny. Nejlepší a nejvtipnější slogany vystavíme, jejich pisa-
tele odměníme.

YOU CAN DANCE
Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ v Trutnově nabízí mož-
nost přihlášení do tanečního souboru YOU CAN DANCE. Ten je určen 
zájemcům z řad veřejnosti, kteří si chtějí vyzkoušet zajímavou alterna-
tivu pro udržení kondice, ale zároveň o tanci přemýšlejí jako o umě-
leckém způsobu vyjádření. Soubor je organizován do devadesátimi-
nutových lekcí, při kterých připravíme tělo prostřednictvím tanečních 
technik na kultivovaný taneční projev, který přinese vnitřní uspokojení 
tím, že rozvíjí fyzickou zdatnost i kreativitu a osobitý potenciál každé-
ho tanečníka. Přijímáme pouze zájemce o celý blok (10 na sebe nava-
zujících lekcí), kteří počítají i s možným představením pro veřejnost.
Lekce začínají ve čtvrtek 9. 10. v 19:00 hodin a pokračují každý další 
čtvrtek v novém tanečním sále v budově ZUŠ Trutnov (Školní ul. 151). 
Cena celého bloku je 650 Kč. Oblékněte se pohodlně, tančíme bez obu-
vi (doporučujeme teplé neklouzavé ponožky). 
Tréninky povedou lektorky Mgr. Blanka Matysková, Bc. Kateřina Tala-
vašková, DiS., a Jana Michaličková.
Přihlásit se můžete e-mailem: michalickova.jana@seznam.cz do neděle 
5. 10. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V TRUTNOVĚ

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

EDYTA KULLA: TŘI CYKLY

Výstava prací polské umělkyně Edyty Kully z Jeleniej Góry před-
stavuje působivé umělecké vitráže na často značně překvapivá 
témata. Autorka, magistra umění, se narodila roku 1972 ve měs-
tě Jawor a je absolventkou oboru navrhování skla na Akademii 
výtvarných umění ve Vratislavi (Akademia Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu). V Polsku vede kurzy skla a vitráže, spolupracuje též 
s architekty při výtvarných řešeních exteriérů a interiérů budov. 
Výstava potrvá do 9. 11.

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.

SAMOTNIA 2014 
KRKONOŠE Z OBOU STRAN

Výstava uměleckých fotografií představuje snímky pořízené v Kr-
konoších na boudě Samotnia v létě 2014 v rámci polsko-českého 
projektu Učitelé a žáci - Slavnosti negativu. Učiteli fotografie bě-
hem soustředění na Samotnie byli Sławoj Dubiel, Eugeniusz Józe-
fowski, Krzysztof Niewiadomski, Janusz Nowacki a Marek Szyryk, 
žáky Tereza Červená, Roman Dula, Mariusz Haczela, Eva Kešne-
rová, Alicja Kołodziejczyk, Viki Kollerová, Michal Kurota, Patryk 
Lewkowicz, Dariusz Majchrowski, Wojciech Miatkowski, Miloš 
Mráz, Filip Muller, Adam Piwowarczyk a Miloš Vrba. Vernisáž se 
koná ve čtvrtek 2. 10. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 2. 11.
 

PROMĚNY TRUTNOVA  
OBJEKTIVEM KARLA HYBNERA

Výstava spolupořádaná se Státním okresním archivem Trutnov při-
pomíná stavební proměny Trutnova v posledních čtyřiceti letech, 
zachycené objektivem fotoaparátu Karla Hybnera, trutnovského 
fotokronikáře od počátku 70. let do roku 2012. Karel Hybner teh-
dy pořídil dnes již často unikátní snímky, které zachycují rozsáhlé 
demolice objektů na předměstích i v historickém středu Trutnova 
v 70. a 80. letech. Na výstavě bude připomenuta také rozsáhlá vý-
stavba i proměny města po roce 1989. Vernisáž se koná ve čtvrtek 
9. 10. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 9. 11.

NĚMEČTÍ VÝTVARNÍCI TRUTNOVSKA  
19. A 20. STOLETÍ

Ve své přednášce se bude Roland Günter věnovat německým vý-
tvarníkům Trutnovska 19. a 20. století, kteří se v tomto regionu 
narodili nebo zde působili. Připomene například Carla Gutsche, 
Josepha (Belohlawka) Morgana, Moritze Melzera, Aloise Seifer-
ta, Josefa Seiferta, Maxe Zeschitze, Wenzela Labuse a Josefa Pol-
ze. Součástí přednášky budou ukázky děl jednotlivých výtvarníků 
a literární vstupy v podání Mgr. Mileny Janečkové. Spolupořada-
telem je Středisko česko-německého porozumění Trutnov. Před-
náška se koná ve čtvrtek 16. 10. od 17:00 hodin. Vstup volný.

STANISLAV MOTL:  
DĚTI A VÁLKA

Známý publicista a dokumentátor Stanislav Motl představí svůj 
komponovaný pořad na téma Děti a válka, v rámci něhož budete 
moci zhlédnout pět krátkých dokumentárních filmových snímků: 
Sám mezi vrahy (o židovském mladíkovi, který byl donucen změ-
nit svou identitu, aby si zachránil život), Vlak do pekla (o židov-
ském chlapci, který se jako zázrakem vyhnul deportaci do ghetta 
v Terezíně), Chlapec a hvězdy (o mladičkém židovském novináři 
Petru Ginzovi, který v terezínském ghettu vydával jako 14letý 
šéfredaktor časopis Vedem), Pacienti Dr. Rittera (o dosud utajo-
vaných pokusech na dětech českých a polských odbojářů v kon-
centračních táborech), Mladí vrazi (o Hitlerově mládeži, sdružené 
v organizaci Hitlerjugend). Po promítnutí snímků proběhne be-
seda se Stanislavem Motlem. Komponovaný pořad se uskuteční 
ve čtvrtek 23. 10. od 17:00 hodin. Vstup volný.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A JEJÍ ODRAZ  
V ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATUŘE

Přednášející Dr. Karel Řehák ve své v pořadí desáté přednášce pro 
Muzeum Podkrkonoší vyjde z úvodních slov proslulého románu 
Jaroslava Haška. Provede stručnou analýzu sarajevského atentá-
tu, příčin, charakteru, výsledků a důsledků Velké války. Zaměří se 
na zachycení této války v tvorbě sedmi představitelů světové lite-
ratury a šestnácti autorů literatury české, a to včetně legionářské. 
V samotném závěru se pak vrátí k myšlenkám a výzvám Haškovy 
stěžejní protiválečné prózy. Přednáška se koná ve čtvrtek 30. 10. 
od 17:00 hodin. Vstup volný.

SKRYTÁ TVÁŘ ROUTE 66

Trutnov je v pořadí čtvrtým městem, kde bude uveden nový čes-
ký film ROUTE 66 REVISITED! (Jedna jízda nestačí!). Premiéra fil-
mu je ve Zlíně 22. října. Po přibližně osmdesátiminutové projekci 
bude následovat beseda se Zdeňkem Juráskem, prezidentem 
České asociace Route 66 (www.r66.cz).  
Zatímco předchozí film ROUTE 66 - MAINSTREET U.S.A. (2010) 
popisuje celou trasu, nynější představuje nejslavnější silnici 
světa jako místo, kde lze zažít spoustu zábavy. Proto ve větši-
ně natáčecích míst filmový štáb „vyprovokoval“ nějakou ori-
ginální akci - happening. A to za účasti členů výpravy i široké 
veřejnosti a za podpory místních médií. Natáčení se uskutečnilo 
od 19. května do 3. června 2014 za účasti pětadvacetičlenné vý-
pravy českých a slovenských motoristů a filmařů. Film je vyroben 
v produkci ČESKÉ ASOCIACE ROUTE 66 a společnosti ROUTE 66 
DREAM INC., producent Zdeněk Jurásek, režisér Tomáš Zindler. 
Pokud někoho z Vás zaujme natolik, že si budete chtít zakoupit 
DVD, budete mít v průběhu večera příležitost. 
A samozřejmě budete mít možnost dovědět se od Zdeňka Jurás-
ka další informace nejen o filmu, ale také o Route 66, které se 
věnuje od roku 1998 - tehdy ji projel poprvé a na kole. Route 66 
(3940 km Chicago - Los Angeles) vznikla teprve v roce 1926, byla 
první celoročně sjízdnou silnicí, která spojovala východ USA se 
západem. Stala se součástí americké historie a objektem národní 
hrdosti. Odehrála se na ní celá řada historických událostí, je in-
spirací pro literaturu, film i hudbu a je (opět) předmětem zájmu 
milovníků romantiky z celého světa.
pondělí 27. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč 
** předprodej vstupenek od 29. 9.
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AFRIKA - JINÝ SVĚT

Lenka a Václav Špillarovi, autoři dvanácti cestopisných knih, při-
pravili nový program, ve kterém diváky zavedou na jih Afriky. 
Uprostřed horké pouště Kalahari poznají řadu druhů divoké zvě-
ře i tradiční obyvatele této oblasti Sany neboli Křováky. Cesta 
pak zamíří mezi nejvyšší písečné duny v nitru ohromné pouště 
Namib a k hoře Spitzkoppe. Autoři ve svém programu poodhalí 
záclonku divokého, málo navštěvovaného severu Namibie zva-
ného Kaokoland, který je domovinou svébytného kmene Himbů 
žijícího u pohraniční řeky Kunene a jejích vodopádů Epupa Falls. 
Putování pokračuje nebezpečným územím podél hranic s Ango-
lou, kde dlouho zuřila válka a kde se dodnes občas vyskytnou 
zbytky loupeživých band někdejších povstalců. Pak se objeví řeka 
Okawango, jejíž vody se nevlévají do žádného moře, nýbrž je 
všechny vypije žíznivá a vyprahlá poušť Kalahari. Zpátky do Ji-
hoafrické republiky: národní park Kruger, Dračí hory, provincie 
Východní Kapsko, která je údajně pro turisty nejméně bezpeč-
nou oblastí, neboť je to centrum rasových i sociálních nepokojů. 
Do Kapského města, kde téměř 14 000 kilometrů dlouhá pouť 
začala, se vrátí diváci spolu s autory po dvou hodinách projekce 
nabité poznáním, zkušenostmi a zážitky. Živé vyprávění Václa-
va Špillara je místy podmalováno domorodou africkou hudbou 
a provázeno téměř tisícovkou krásných a nadmíru sugestivních 
snímků. 
pondělí 13. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 15. 9. 

SLET BUBENÍKŮ

Slet bubeníků je letos geograficky rozkročen od pouští Rudého 
moře, přes Dunaj až k Vltavě. Bubenický All Star tým 13. roč-
níku mimořádného projektu tvoří opět špičkoví hudebníci tří 
kontinentů. Základ tvoří jako vždy hráči na klasické západní 
bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě (Pavel Fajt, 
Pavel Koudelka), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše 
Vacíka. Arabské bubny a indické hudební nástroje, především 
tabla, bude obhospodařovat Tomáš Reindl. Africkou rytmikou 
Ephraima Goldina vše získá na dynamičnosti. Atmosféru dotvo-
ří izraelský světoběžník Alex Bershadsky na elektrickou basky-
taru. A ani letos nebude v týmu chybět dívka. Liron Meyuhas 
pochází z Tel Avivu a její hra, prezentace i zjev jsou vskutku 
pozoruhodné.
Více informací o jednotlivých muzikantech a celém projektu na-
jdete na www.sletbubeniku.cz.
čtvrtek 23. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč (přízemí 
- na stání, balkón - sezení) ** předprodej vstupenek od 22. 9.

MANDRAGE

Kapela Mandrage navazuje na své úspěšné jarní Siluety Tour 
a přidává koncerty v dalších městech. V rámci Siluety Tour Part II 
přijede i do Uffa. Připomeňme si, že v rámci první části turné 
Mandrage zavítali do Prahy, Brna, Bratislavy, Ostravy i mnoha 
dalších měst a organizátoři koncertů hlásili - vyprodáno. Už ten-
to fakt vyzývá k návštěvě podzimního turné. 
Bubeník Matyas Vorda dodává: „Na podzim chystáme do detailu 
promakanou show s důrazem na světla a na scénografii celého 
koncertu. Zahrajeme kompletní poslední desku Siluety a samo-
zřejmě chybět nebudou ani ty nejzásadnější písně z desek minu-
lých. Těšíme se. A vy se těšte taky, párty nekončí.“
Hostem bude slovenská kapela The Paranoid, která představí své 
nové album Sedem. 
Koncert je na stání.
sobota 1. 11. ** UFFO ** 20:30 hodin ** vstupné: do 30. 9. 250 Kč, 
od 1. 10. 290 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.

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 
10:00 hodin pro střední školy ** vstupné 50 Kč
19:00 hodin pro veřejnost ** 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. Drábek, 
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: F. Couperin, J. S. Bach, G. P. Telemann, A. Vivaldi, G. F. Händel
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.
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KOMEDIANTI
Činoherní divadlo A: Divadlo Na Jezerce, Praha

Nová česká komedie ze života jedné herecké divadelní společ-
nosti.
„Divák prožije s kočovnými herci v době, kdy ještě nebyly ani 
rozhlas, ani kino, ani televize, kousek jejich života - lásky, hádky, 
rozpory i usmiřování, a také útržky z toho, co na štaci hrají,“ uvá-
dí Arnošt Goldflam. „A pozná, že byli stejně hraví jako současní 
herci. Dělali různé hlouposti, vtípky, popichovali se …,“ dodává. 
V Komediantech nechybějí podle autora a režiséra četné humor-
né, komické situace, ale chvílemi je příběh - tak jak už to v životě 
bývá - i tesklivý.
„Hru Komedianti napsal Arnošt Goldflam pro naše divadlo a role 
jsou psány hercům tzv. „na tělo“. Divadlo Na Jezerce svým způ-
sobem vzniklo na základech rodinné divadelní společnosti mojí 
babičky Anny Budínské-Červíčkové a hrdě se k odkazu této části 
české divadelní historie hlásí. Tam začínali svoji hereckou kariéru 
mimo jiné můj otec Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Karel Lamač 
a mnoho dalších,“ říká principál divadla Jan Hrušínský a dodává, 
že hra mu připadá nejen zábavná, ale i velmi lidská, prostě ze 
života. 
Autor a režie: Arnošt Goldflam. Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplech-
tová, Kristýna Hrušínská, Klára Issová, Věra Kubánková, Rostislav 
Novák st./Arnošt Goldflam, Petr Vacek, Michal Kern, Václav Liška.
středa 15. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 360, 330, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 9.

ENTERSHAMEMENT
Divadelní delikatesy: Amy G. (USA)

Moderní kabaret. Amy G. - multižánrová umělkyně, herečka, ko-
mička, diva, tanečnice, bruslařka na kolečkových bruslích (bruslař-
ská skejtařka), surrealistka ...
Tentokrát je její celovečerní (90 minut) program boogie útokem 
nasměrovaným na to, o čem věří, že je největším tajným nepříte-
lem lidstva, tedy stud. Ztělesněním nejtrapnějších momentů svého 
života a vykopáním hluboce zakořeněné hanby způsobené odliš-
ností pokládá svou vlastní pověst na oltář, aby se stala obětním 
beránkem krásy a slávy. Prostřednictvím toho žije, bruslíce kolem 
problémů s vtipem a neohrabanou grácií, kterou se její fanoušci 
naučili očekávat. Používá všechny zbraně ve svém arzenálu, aby 
bylo možné zaútočit na monstrum v nás. 
Podporována prvotřídní berlínskou kapelou Gag Reflex zpívá pís-
ně z repertoáru Bassey, Zizi, Franklinové, Washingtona, Simone, 
Muppets a jiných, včetně trapných originálů. Je také divokou hráč-
kou na ukulele a klaunem pokračujícím v tradici velkých fyzických 
komiků estrádní éry. Nezastaví se před ničím, „poníží“ i sebe samu 
pro vaši zábavu. Očekávejte zvláštní extrémní stud, slušnost v tros-
kách, bolestivé vysoké tóny, nepříjemné trhliny, náhodné terapie, 
spadlé kalhotky a sladké, otevřené srdce opravdovosti. Po pravdě 
řečeno, ona se nemá za co stydět a věří, že ani vy ne.
čtvrtek 16. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 420 a 390 Kč 
** předprodej vstupenek od 28. 7. 

BARBORA BÁLKOVÁ: ŠIKMOPLOCHA

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 Galerii 
UFFO). Výstava je pojata jako prezentace jejích nejnovějších prací. 
Více informací o autorce najdete na www.barborabalkova.cz.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultu-
ry ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 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 popu-
lárního britského filmu The Full Monty. Inscenace vyrůstá z auten-
tické, ničím nepřikrášlované britské reality a právě pro britskou 
povahu je zde tak sympaticky typické, že si i z těch nejsmutnějších 
lidských situací umí udělat dokonalou legraci. Muzikál, stejně jako 
film, vypráví o partě nešťastných kamarádů ocelářů, kteří 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 pro-
fesionálních striptérech zcela neodpovídají … Hra je vybavena 
hudbou se skvělým rockově-funkovým aranžmá.
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.
 

DOLLS
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka

Mezinárodní projekt nového cirkusu. V dětství je naším nejlepším 
kamarádem panenka, plyšový medvídek, vojáček ... Je pro nás klí-
čem do světa fantazie, oporou, když nám není dobře. Hračka je 
jediná, kdo nám opravdu rozumí, cestuje s námi po celém světě, 
je naší zpovědnicí! Prostřednictvím panenky se můžeme podívat 
do historie, kdy jí člověk přisuzoval nadpřirozené schopnosti a byla 
spojnicí mezi námi a přírodou. Když začal člověk panenku použí-
vat jako hračku, nejprve si vystačil s jednoduchostí a náznakem, 
postupem času se však snažil o stále větší preciznost a realistické 
napodobení člověka. Proč? Dnes už nejde jen o obraz, ale o ideál 
člověka. Ideál, kterého se spousta holek a kluků snaží dosáhnout. 
Proč? Co když se taková loutka stane náhražkou reálného part-
nera? 20 % mužů v Japonsku ve věku 30 - 40 let má za partnerku 
nafukovací pannu. Proč? Panenka jako cesta k rituálu, k přírodě? 
Panenka jako cesta do fantazie! Náhražka reality! Panenka jako 
iluze! Panenka a člověk, snad další vývojový stupeň člověka?
Koncepce a režie: Rostislav Novák ml. Hrají: Bellina Sörensson, 
Josa Kölbel, Coline Mazurek, Valentin Verdure, Iesu Escalante, Jan 
Balcar.
pondělí 3. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 350, 320, 
290 Kč ** předprodej vstupenek od 29. 9.
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Z NABÍDKY POŘADŮ NA LISTOPAD 2014

RODINNÉ UFFOKOUSKY

KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA
Jakub Folvarčný
Představení pro děti od 5 let. Autorská inscenace režiséra, herce 
a improvizátora Jakuba Folvarčného. Pohádka Karla Jaromíra Er-
bena „Jabloňová panna“ zpracovaná velmi netradičním způsobem. 
V pohádce je vše, co má být: statečný princ, krásná zakletá princez-
na a zlá babice, která by chtěla stanout po princově boku. Otázky 
příběhu zní: Kde se ukrývá Jabloňová panna? Kdo koho zaklel?
neděle 12. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** 
předprodej vstupenek od 8. 9.

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
Divadlo Krapet 
Představení pro děti od 3 let. Dobrodružství Čmeldy a Brumdy ožívají 
uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sbě-
ru sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah 
lučního světa. Díky moudrým radám své maminky a pomoci svých ka-
marádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy 
hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého 
palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!
Hrají: Patrik Vojtíšek/Jiří Kohout/Ondřej Švec, Zdeněk Tomeš, Mi-
chaela Sajlerová.
neděle 19. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** 
předprodej vstupenek od 8. 9.

ALBERT SE BOJÍ
Vojta Švejda
Představení pro děti od 8 let. „Jsem tady, jsem za tebou, jsem 
ve tvých očích, ve tvém hlasu. Ty mne nevidíš, ale já tebe ano.“ 
Podaří se Albertovi překročit svůj stín a vyhrát tak zápas se svým 
vlastním strachem? Zvládne to sám? Obrovská představivost versus 
trpasličí odvaha. Komediální příběh o zápase malého chlapce se 
svým vlastním strachem. Představení v sobě mísí prvky westernu, 
komiksu, dramatu všedního dne a je převyprávěno stylem klaun-
ské pantomimy. Vhodné pro rodiče s dětmi.
Koncept, hraje: Vojta Švejda. Hudební doprovod: Jiří Mráz (klari-
net aj.), Martin Zpěvák (kontrabas). Režie: James Donlon. 
neděle 26. 10. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** před-
prodej vstupenek od 8. 9.

VEČER TEMNÝCH TRUTNOVSKÝCH DUCHŮ

Máte-li pro strach uděláno, ale zároveň se bát tak trochu chcete, 
přijďte se projít po připravené trase, na které tentokrát potkáte ně-
kolik temných trutnovských duchů z dob více či méně vzdálených. 
Jelikož u těchto přízraků nikdy nevíte, kdy a kde vás překvapí, ani 
my nebudeme prozrazovat další informace.
Akce je určena dětem školního věku, mohou ji však zvládnout i ne-
bojácné 4-5leté děti. A právě děti by měly přijít v maskách znázorňu-
jících, jak si vlastně představují trutnovské duchy. Nejlepší kostýmy 
budou vyhodnoceny na afterparty v Uffu, kde zahraje DJ Zombie.
Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání u startu, zakupte si vstu-
penky v předprodeji. Vstupenky budou mít půlhodinovou startovní 
platnost (17:30 - 18:00, 18:00 - 18:30, 18:30 - 19:00). V dané půlhodi-
ně se budete moci vydat na trasu.   
pátek 31. 10. ** start u Uffa - trasa povede centrem města ** 
průběžný start 17:30 - 19:00 hodin ** vstupné - startovné 35 Kč ** 
předprodej vstupenek od 29. 9. 

MILAN HOUSER

Pro tvorbu Milana Housera je určující především studium materiál-
ních podmínek (podstaty) malby, intenzivní zájem o světlo a jeho 
efekty a tematizace vztahu mezi fotografií a malbou. Jeho obrazy 
se blíží nástěnným objektům. Pro Milana Housera je charakteristic-
ký velký formát, který skvěle zapadne do architektonické dispozice 
Galerie UFFO. Houserova fascinace výrazovými prostředky malby 

a naopak absencí štětcové techniky či složitě budované barevné 
kompozice či narace je jedním z rozpoznávacích prvků jeho tvor-
by. Zaujetí fyzikálními kvalitami barev a zkoumání prostoru je evi-
dentní především v instalaci. V současné době působí na Fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně.
Více informací o autorovi najdete na www.milanhouser.com.
Na vernisáž všechny srdečně zveme ve středu 29. 10. od 18:00 hodin. 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
30. 10. - 2. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

9. 11. TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lokvar
 Představení pro děti od 3 let 
 Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 10.

10. 11. EKVÁDOR A GALAPÁGY
 Cestopisný večer: Alena a Jiří Márovi 
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 10.

11. 11. MARTIN A SNĚHOVÍ SMÍŠKOVÉ
 Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni, lam-

pionovým průvodem a krátkým programem 

13. 11. MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
 Činoherní divadlo B: Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
 Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek 

od 13. 10.

16. 11. SAXANA
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo rozmanitostí, Most
 Představení pro děti od 5 let 
 Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 6. 10.

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

20. 11. NEKOREKTNÍ SKEČE - TROS BOYS
 Účinkují: Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Jakub Žáček 

za doprovodu pianisty Zdeňka Krále
 Vstupné 260, 240 Kč. Předprodej vstupenek od 20. 10.

24. 11. KONGO
 Cestopisný večer: Tomáš Kubeš
 Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 10.

25. 11. MEFISTO
 Činoherní divadlo A: Divadlo pod Palmovkou, Praha
 Vstupné 360, 330, 300 Kč. Předprodej vstupenek 

od 20. 10.

26. 11. KABARET Z KUFRU aneb Laciná zábava v lázních 
 Divadlo a hudba: Q Vox - mužské vokální kvarteto 
 Vstupné 345, 315, 285 Kč. Předprodej vstupenek 

od 20. 10.

28. 11. CONFIDENCES/DIRTY LAUNDRY 
 Divadelní delikatesy: Le Patin Libre (Kanada/Francie)
 Divadelní zážitek na ledě. Místem konání je Zimní 

stadion Trutnov. Vstupné: do 31. 10. 330 Kč, od 1. 11. 
420 Kč. Předprodej vstupenek od 29. 9. 

30. 11. VÁNOČNÍ STROM 2014
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, program, pro-

dej adventních drobností, občerstvení
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říjen 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. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. 
Mládeži přístupno ** 62 minut ** vstupné 30 Kč

1. středa
19:00 hodin

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL (3D)
Americký akční film. V pokračování kultovního snímku se v ně-
kolika propojených povídkách vracíme do „města hříchu“.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 120 Kč

2. čtvrtek
19:00 hodin

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL (2D)
Americký akční film.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 100 Kč

3. pátek
4. sobota
16:30 hodin

7 TRPASLÍKŮ (2D)
Německá animovaná pohádka. Princezna Rose je na oslavě svých 18. 
narozenin zakleta zlou čarodějnicí. Trpaslíci však vědí, jak jí i celému 
zámku pomoci.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 120 Kč

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

EQUALIZER
Americký akční thriller. Bývalý člen tajné elitní jednotky předstíral 
smrt, aby mohl začít žít poklidný život. Svůj dobrovolný odpočinek 
však musí kvůli záchraně života mladé dívky ukončit.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 132 minut ** vstupné 130 Kč

5. neděle
16:30 hodin

7 TRPASLÍKŮ (3D)
Německá animovaná pohádka.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 150 Kč

6. pondělí
7. úterý
8. středa
19:00 hodin

MÍSTA
Česko-slovenské drama. Příběh o mladých lidech, kteří vstupují 
do světa dospělých, a ten bývá často plný sobectví, podrazů a krutos-
ti, o čemž se naši hrdinové přesvědčí na vlastní kůži.
Do 12 let nevhodné ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

9. čtvrtek
19:00 hodin

NYMFOMANKA,                                        ART film - pro náročnější diváky
část I. - REŽISÉRSKÁ VERZE
Dánské drama. Otevřená studie ženské sexuality. Režisérská verze je 
odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody a dialogy.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 145 minut ** vstupné 80 Kč 

10. pátek
11. sobota
16:30 hodin

DŮM KOUZEL (2D)
Belgický animovaný rodinný film. Kocourek Bouřka se ukryje v taju-
plném domě starého kouzelníka, kde zažije plno dobrodružství.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

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

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
České komediální drama. Podle předlohy M. Viewegha natočila reži-
sérka Alice Nellis. Příběh o lidech, kteří si nechávají život prokluzovat 
mezi prsty, ale neměli by ...
Do 12 let nevhodné ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

12. neděle
16:30 hodin

DŮM KOUZEL (3D)
Belgický animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 130 Kč

14. úterý
15. středa
19:00 hodin

LABYRINT: ÚTĚK
Americké akční sci-fi. Thomas a skupina dalších mladíků se ocitne 
na místě, ze kterého není úniku. Z neustále se měnícího bludiště hle-
dají cestu ven a možná se jim to podaří, až když se mezi nimi objeví 
mladá dívka.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 114 minut ** vstupné 110 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin

NYMFOMANKA,                                         ART film - pro náročnější diváky
část II. - REŽISÉRSKÁ VERZE
Dánské drama. Otevřená studie ženské sexuality. Režisérská verze je 
odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody a dialogy.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 180 minut ** vstupné 80 Kč

17. pátek
18. sobota
16:30 hodin

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI (2D)
Americký animovaný film. Nebojácný tým hasičských letadel se pouš-
tí do boje s rozsáhlým lesním požárem.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 80 Kč

17. pátek
18. sobota
19. neděle
19:00 hodin

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Americký akční film. Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby 
zachránil své blízké a svůj lid před tureckými nájezdníky.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

19. neděle
16:30 hodin

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI (3D)
Americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** vstupné 130 Kč

21. úterý
22. středa
19:00 hodin

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Americko-britsko-francouzsko-švédský mysteriózní thriller. Bez pa-
měti člověk přestává existovat. A právě takto žije Christine, která 
po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

22. středa
10:00 hodin

DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 65 minut ** vstupné 30 Kč

23. čtvrtek
19:00 hodin

O KONÍCH A LIDECH                                  ART film - pro náročnější diváky
Islandsko-německé komediální romantické drama. Vtipný, nádherný 
a citlivý příběh zasazený do čisté islandské krajiny vyprávěný z po-
hledu koně.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 81 minut ** vstupné 90 Kč

24. pátek
25. sobota
16:30 hodin

ŠKATULÁCI (2D)
Americký animovaný rodinný film. Malého hrdinu vychovali skřítci 
pod zemí. Teď ale potřebují jeho pomoc ...
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

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

SOUDCE
Americké drama. Palmer se vrací z velkoměsta a rozhodne se zjistit 
pravdu o svém otci, který je podezřelý z vraždy. V průběhu pátrání 
obnovuje spojení s rodinou, kterou před lety opustil.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 142 minut ** vstupné 100 Kč

26. neděle
16:30 hodin

ŠKATULÁCI (3D)
Americký animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 97 minut ** vstupné 150 Kč

28. úterý 
29. středa
19:00 hodin

ZMIZELÁ
Americké drama. Amy Dunnová zmizela a její manžel byl obviněn 
z vraždy. Jaká je však pravda?
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 145 minut ** vstupné 110 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin

DIVOKÉ HISTORKY                                     ART film - pro náročnější diváky
Argentinsko-španělský povídkový film. Situace z běžného života, 
drobné nespravedlnosti všedního dne, nad kterými tisíckrát mávnete 
rukou, ale někdy se neudržíte.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 80 Kč

31. pátek
LISTOPAD
1. sobota
2. neděle
16:30 hodin

WINX CLUB
Italský animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

31. pátek
LISTOPAD
1. sobota
2. neděle
19:00 hodin

VÝCHOZÍ BOD
Americké sci-fi drama. Všechno, co jsme věděli o světě, se může změ-
nit. Jediným mrknutím oka. Potvrdit či vyvrátit novou teorii, která by 
postavila na hlavu vše, v co lidstvo doposud věřilo, může jen cesta 
na druhý konec světa.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 110 Kč


