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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LISTOPADU 2015 
neděle 1. 11.  KONCERT K PŘÍLEŽITOSTI DNE REFORMACE

Soubor VOX HUMANA řídí Luboš Raus. 
Program: písně z českých kancionálů, chorály 
v úpravě J. S. Bacha, H. Schütz: Auf Dich traue 
ich, Cl. Monteverdi: Beatus vir, D. Buxtehude: 
Kantáta k Nanebevstoupení Páně
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Trutnově za podpory města 
Trutnova 
Evangelický kostel - Koncertní síň B. Martinů ** 
15:00 hodin ** vstupné dobrovolné

pondělí 2. 11.  KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ
Divadelní delikatesy: La Fabrika, hrají Arte et 
Merte - Anna Polívková a Martha Issová
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

úterý 3. 11.  POVÍDÁLCI 
Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

úterý 3. 11.  OČAROVANÁ AFRIKOU
Autorské čtení Hany Hindrákové 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 4. 11.  SVĚT ZVÍŘAT  
Spolek Prales dětem uvádí dokumentární fi lm
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 19:00 hodin

čtvrtek 5. 11.  ÚŽASNÝ ÁZERBÁJDŽÁN!
Filmovou projekci uvede a doplní slovem 
Bc. Pavlína Haufová
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 hodin

čtvrtek 5. 11.  KONCERT UČITELŮ
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 6. 11.  PRAGO UNION (Praha)  
Hip hop show
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:30 hodin

6. - 12. 11.  FESTIVAL DEVĚT BRAN
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: Menora, z. s., Trutnov a Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Trutnově

sobota 7. 11.  DEN ŠESTR GOB (gipsy and jewish ethno)
Koncert
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:00 hodin

neděle 8. 11.  TŘI SESTRY  
Předkapela: MZH
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pondělí 9. 11.  DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI V HSM
Akce pro maminky a jejich děti 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 9. 11.  KŘIŠŤÁLOVÁ NOC 
Pořad pro SŠ a 9. třídy ZŠ 
Beseda PhDr. Dagmar Lieblové, předsedkyně 
Sdružení bývalých terezínských vězňů, 
a třináctiminutový fi lmový dokument 
Pořadatel: UFFO - SCT, Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické a Menora, z. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 10:00 hodin 

pondělí 9. 11.  AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Zdeněk Töpfer: Filatelie
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 9. 11.  PUTOVÁNÍ DO BYLINKOVÝCH RÁJŮ
Pavla Apostolaki - cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 10. 11.  FURTLUFTDURCHTOUR
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková v zábavném 
pořadu 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

středa 11. 11.  MARTIN A SNĚHULKOVÉ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém 
koni a s lampionovým průvodem
Pořadatel: UFFO - SCT
odchod lampionového průvodu v 17:00 hodin 
od Uffa 

čtvrtek 12. 11.  NA KUS ŘEČI O ZUŠCE, LIDUŠCE A HUDEBCE
Beseda s pamětníky, učiteli, absolventy, žáky 
a příznivci ZUŠ Trutnov
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 hodin

čtvrtek 12. 11.  CHANSON? ŠANSON!
Divadlo a hudba: Divadelní spolek Kašpar
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 12. 11.  JAZZINEC AUTUMN PARTY VOL. II
Linwood Taylor Trio (USA/SK/CZ)
Bluesový koncert 
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
a KK Kabinet 
KK Kabinet ** 19:00 hodin

pátek 13. 11.  IMMODIUM unplugged (rock/Broumov)
THOM ARTWAY (folk-pop/Praha)    
Koncert           
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:00 hodin

sobota 14. 11.  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH 
SNÍMKŮ OKIEM MLODYCH 2015 
Selekce vítězných snímků dokumentárních 
tvůrců do 30 let věku a do 30 minut délky 
fi lmového pásu letošního festivalu v polské 
Swidnici (spolupráce s kulturním centrem města 
Swidnica)
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:00 hodin

neděle 15. 11.  POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 
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pondělí 16. 11.  STÍNADLA SE BOUŘÍ
Představení pro 5. - 8. třídy ZŠ: Divadlo AHA
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

středa 18. 11.  MOZART - SALIERI
Recitál Adama Plachetky (basbaryton) 
za doprovodu Czech Ensemble Baroque 
Orchestra, dirigent - Roman Válek. Závěrečný 
koncert festivalu Trutnovský podzim.
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 19. 11.  BLISS 
Scénický komiks Vojty Švejdy pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin 

čtvrtek 19. 11.  KLUB DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 19. 11.  VZPOMÍNÁNÍ NA KARU
Beseda s Josefem Vikem 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 
17:00 hodin

čtvrtek 19. 11.  JIM MORRISON (THE DOORS)
Poslechový videopořad, uvádí Josef Rumler
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 19:00 hodin

pátek 20. 11.  E-FORCE (metal/Kanada)
EXORCIZPHOBIA (thrash/Trutnov)
WOODEN SHIPS (stoner rock/Jičín)
Koncert 
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 19:30 hodin

pátek 20. 11.  PLES ZUŠ TRUTNOV 
S PODTITULEM „POLIBEK MÚZ“
K tanci a poslechu zahrají: Musica Barocca 
Trutnov, orchestr ZUŠ Trutnov Musica Candida, 
Levou rukou band
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin

sobota 21. 11.  TLUPA TLAP (folk-rock/Pilníkov)
PEPA LÁBUS A SPOL. (folk-rock/Trutnov)
Koncert
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:00 hodin

neděle 22. 11.  BAČKŮRKY A STARÁ BOTIČKÁRNA
Rodinné UFFOkousky: Pruhované panenky
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 23. 11.  INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU
Představení pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ: 
Divadlo Láry Fáry
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin 

pondělí 23. 11.  AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Prof. PhDr. Vladimír Wolf: Hrad Břečtejn 
a městečko Pilníkov 
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 23. 11.   OMÁN - ZEMĚ SULTÁNOVA
Cestopisný večer Pavla Svobody
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 24. 11.  JOHANN FALTIS: PODNIKATEL A MECENÁŠ 
EVROPSKÉHO VÝZNAMU
Přednáška Mgr. Romana Reila o zakladateli 
první mechanické přádelny lnu v Čechách 
Pořadatel: Státní okresní archiv Trutnov 
a Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov-Krkonoše, z. s.
budova bývalého okresního úřadu v Trutnově, 
Horská 5, velká zasedací místnost č. 505 ** 
16:00 hodin ** vstup volný

úterý 24. 11.  JIŽNÍ AMERIKA - PERU
Přednáška cestovatele Pavla Svobody
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 24. 11.   LENI
Činoherní divadlo B: Divadlo v Řeznické, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 26. 11.  TESTOSTERON
Činoherní divadlo A: Divadlo Komedie, Praha / 
provozovatel Divadlo Company.cz 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 27. 11.  JUBILEJNÍ KONCERT K 90. NAROZENINÁM 
ZDEŇKA TRNKY
Pořadatel: Karin Venhauer a Jana Ptáčníková 
ve spolupráci s UFFO - SCT
UFFO ** veřejná generální zkouška pro střední 
školy od 11:00 hodin ** koncert pro veřejnost 
od 19:00 hodin 

pátek 27. 11.  JAZZINEC AUTUMN PARTY VOL. III
Melanie Scholtz
Koncert
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., 
a UFFO - SCT 
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 27. 11.  MILOŠ MAKOVSKÝ A NEOPAK (rock/Brno)
UCAN 2 (experimental rock/Brno)
Koncert
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:00 hodin

sobota 28. 11.  PUNKOVEJ MEJDAN
Driák, Johny Stalk, RV-4
Koncert
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 20:00 hodin

neděle 29. 11.  O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI
Pohádka Divadla Z PRAKU pro diváky od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 14:00 hodin 

neděle 29. 11.  VÁNOČNÍ STROM 2015
Program, stánkový adventní prodej, přibližně 
v 16:20 hodin slavnostní rozsvícení stromu
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 14:30 hodin 

pondělí 30. 11.  MEZI SLONY
Cestopisný večer Miloše Šálka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

 VÝSTAVY 

do 15. 11.  KARA TRUTNOV - GIGANT 
ČESKOSLOVENSKÉHO KOŽEŠNICKÉHO 
PRŮMYSLU 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 20. 11.  SLAVOMIL DOLENSKÝ: ROZHLEDNY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 28. 11.  ZPÁTKY KE KOŘENŮM …
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 29. 11.   DAN MAHONY PŮHONÝ: POČÁTEK
Výstava fotografi í krajin a portrétů
Pořadatel: Galerie Draka Trutnov
Galerie Draka Trutnov

do 29. 11.  UMĚNÍM K RADOSTI: 70 LET ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY V TRUTNOVĚ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
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do 31. 12.  PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 
A BITVA U TRUTNOVA 1866 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 21. 1.  VENDULA HENCLOVÁ - MILAN HENCL: 
OBRAZY A KRESBY
Více informací: www.galeriedomutisku.cz
Pořadatel: Galerie Domu tisku v Trutnově
Galerie Domu tisku v Trutnově (Pražská 59)

2. 11. - 2. 12.  ... A FOTÍME NA CESTÁCH
Vernisáž 2. 11. v 16:00 hodin
Výstava stacionáře Trutnov
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

4. 11. - 8. 12.  NATVRDLÍ NATVRDO
Vernisáž 3. 11. v 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO 

18. 11. - 22. 11.  PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA
7. ročník výstavy textilních výrobků šitých 
technikou patchwork - deky, polštáře, vánoční 
dekorace, hračky pro děti apod.
Pořadatel: Orlicko-krkonošský patchworkový 
spolek
Stará radnice na Krakonošově náměstí ** 
otevřeno: 10:00 - 17:00 hodin

26. 11. - 6. 1.  VLADIMÍR GROH: ALJAŠKA
Vernisáž 25. 11. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

27. 11. - 28. 2.  EMIL SCHWANTNER: 
SOCHAŘSKÝ GÉNIUS Z TRUTNOVSKA
Vernisáž 26. 11. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 KURZY

neděle 1. 11.  WORKSHOP: KOLÁŽ
Tvůrčí výtvarný workshop pro všechny generace
Pořadatel: KK Kabinet 
KK Kabinet ** 14:00 hodin

pátek 13. 11.  TANEČNÍ WORKSHOP STEP FLOW
Lektorka: Carli Rebecca Jefferson (Velká 
Británie)
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov 
ve spolupráci se Studiem, z. s.
taneční sál ZUŠ ** 16:30 - 18:00 hodin 

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

sobota 7. 11.  TKANÍ NA KARETKÁCH A PŘEDTKALCOVSKÉ 
TECHNIKY
Naučíte se tkát na karetkách, číst vzornice, 
jednoduché i složité vzorování. Seznámíte 
se s technikou zapjastek, hřebenových stavů, 
rámového stavu atd. 
Cena 1600 Kč

čtvrtek 12. 11.  SÍŤOVÁNÍ
Lektorka: Jaroslava Raabensteinová. Zhotovíte 
síťovaný šátek nebo klasickou síťovku.
16:00 hodin ** cena 270 Kč

pátek 13. 11.  SLAMĚNÉ OŠATKY
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Naučíte se plést ošatky 
ze žitné slámy tradiční spirálovou technikou.
16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti v doprovodu 
dospělého zdarma

sobota 14. 11.  PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
neděle 15. 11.  Základy pletení košů, dna, ucha, tvarování. 

14. 11. 9:00 - 17:00 hodin, 15. 11. 9:00 - 15:00 
hodin ** cena 2000 Kč   

čtvrtek 19. 11.  FOUKANÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
Lektorka: Mgr. Jana Švehlová. Vyzkoušíte 
si vyfouknout vánoční ozdobu. Ozdoby si 
namalujete a dozdobíte. 
16:30 hodin ** cena 280 Kč

čtvrtek 19. 11.  ENKAUSTIKA
Lektorka: Anna Talábová. Vytvoříte barevné 
kompozice i tematické obrázky. 
16:30 hodin (2 hodiny) ** cena 350 Kč

pátek 20. 11.  VÁNOČNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Výroba vánočních dekorací - jmenovky, mísy 
na cukroví, adventní mísy či svícny. 
16:30 hodin ** cena 280 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

sobota 21. 11.  KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU -
neděle 22. 11.  TUŽKA

Základy kresby tužkou pomocí speciálních 
technik. 
21. 11. 9:30 - 16:00 hodin, 22. 11. 9:00 - 15:00 
hodin ** cena 1950 Kč

neděle 22. 11.  NATAHOVÁNÍ OSNOVY NA TKALCOVSKÝ STAV
Seznámíte se s obvyklými chybami.
9:00 hodin ** cena 450 Kč

neděle 22. 11.  ZÁKLADY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
Ušijete si tašku přes rameno. Přineste si vlastní 
látky.
13:30 hodin (5 hodin) ** cena 550 Kč

čtvrtek 26. 11.  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.
16:00 hodin ** cena 320 Kč

čtvrtek 26. 11.  ADVENTNÍ VĚNCE
Připraveny jsou náměty a ukázky. 
16:00 hodin ** cena 280 Kč

pátek 27. 11.  DRÁTOVANÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
Vyrobíte jednoduché ozdoby nebo složitější 
drátované vánoční koule. 
16:00 hodin ** cena 280 Kč

pátek 27. 11.  NUNOPLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Nunoplstěním vznikají krásné tašky, šály, šaty 
apod. Vyrobíte zimní šálu od tkaného vlněného 
základu.
16:30 hodin ** cena 300 Kč

sobota 28. 11.  PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Vyrobíte si tašku, šperk či fi gurku. 
16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

sobota 28. 11.  PŘEDENÍ NA KOLOVRATU A PRÁCE S VLNOU
neděle 29. 11.  Naučíte se příst ovčí vlnu, připravit si vlnu 

na další zpracování na česačkách a kramplích, 
naučíte se techniku plstění vlny. 
9:30 hodin ** cena 1800 Kč

 PŘIPRAVUJE SE

středa 13. 1.  PARTIČKA
Improvizační show - O. Sokol, M. Suchánek, 
R. Genzer, I. Chmela (přesunuto z 24. 11.)
Více informací: www.detoproduction.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
kino Vesmír ** 17:30 a 20:00 hodin ** 
předprodej vstupenek: www.ticketstream.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 3. 11. ** 9:30 hodin

Akce oddělení pro děti je určena nejmenším čtenářům 
s doprovodem. Společně si přečtou nebo budou vyprávět pohádky, 
pohrají si a maminky budou mít možnost prohlédnout a zapůjčit si 
nejnovější knížky pro děti. 
Program probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu 
přítomných dětí.

OČAROVANÁ AFRIKOU
Autorské čtení Hany Hindrákové

úterý 3. 11. ** 17:00 hodin

Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací 
a Keňa se stala inspirací pro její knihy Děti nikoho, Karibu Keňa 
a Dobrovolnice. 
Během přednášky se přenesete do exotické Keni prostřednictvím 
krátkých videí, fotografi í, autorčina vyprávění a úryvků z jejích knih. 
Představí i novinku tohoto roku - román Očarovaná - a prozradí, 
na čem právě pracuje. Můžete se těšit i na prodej originálních 
keňských šperků, které pro vás vyrobily ženy z nairobských 
chudinských čtvrtí. 
Všichni jste srdečně zváni.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI 
V POBOČCE HSM

pondělí 9. 11. ** 9:00 - 11:00 hodin 

Pracovnice pobočky v HSM zvou všechny maminky se svými dětmi 
na dopoledne v pobočce knihovny v HSM, kde na ně budou čekat 
pěkné knížky a stráví příjemný čas se stejně starými kamarády.

KLUB DRÁČEK
čtvrtek 19. 11. ** 16:00 - 17:30 hodin

Při dalším setkání klubu Dráček, které se uskuteční v oddělení pro děti, 
potkají návštěvníci bezpočet duchů a strašidel, od milých a neškod-
ných strašidýlek přes zlomyslné skřítky až po nebezpečné přízraky. 
Pokud, děti, máte dost kuráže, přijďte se seznámit s tajemnými obyva-
teli plzeňského a jihočeského regionu. Součástí našeho setkání bude 
i výtvarná dílnička. 
Těšíme se na odvážné čtenáře od 6 do 12 let.

JIŽNÍ AMERIKA - PERU
Přednáška cestovatele Pavla Svobody

úterý 24. 11. ** 17:00 hodin

Zveme všechny, kdo mají rádi cestování, na multimediální 
přednášku Pavla Svobody, který se vydal na velkou sedmiměsíční 
cestu napříč Jižní Amerikou do Peru. 
Ve třetí největší zemi Jižní Ameriky vyrazíme na dva dlouhé treky 
nejvyššími peruánskými velehorami a nejhezčími scenériemi hor 
Jižní Ameriky - napříč pohořím Cordillera Blanca a okolo divokého 
masivu Huayhuash. Rozeklané horské štíty, ledovce a překrásná 
jezera. Čekají nás živé indiánské veselice, tradiční tance masek 
a pestré indiánské trhy, zhlédneme dobrodružnou cestu po stopách 
českých vědců k pramenům největší řeky světa - Amazonky. Horké 
termální prameny, poloostrov Paracas, koloniální město Cuzco, 
incké památky, východ slunce nad mystickým Machu Picchu či 
bájné jezero Titicaca. 
Peru je krásná, divoká a stále dobrodružná země!

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

KARA TRUTNOV - GIGANT ČESKOSLOVENSKÉHO 
KOŽEŠNICKÉHO PRŮMYSLU

Historie zpracování kožešin v Trutnově sahá již do 16. století. 
První továrna na výrobu kožešin ovšem vznikla v Trutnově-Poří-
čí až ve druhé polovině 40. let 20. století. Od roku 1955 patřila 
k mohutnému podniku KARA Trutnov, jehož kožešinové výrob-
ky získaly díky své kvalitě a vkusu uznání na domácím, ale také 
na zahraničním trhu. Název KARA dostal podnik po karakulské 
ovci, která poskytovala cennou kožešinu - perzián. Po roce 1989 
se mocné impérium KARA rozpadlo na několik samostatných částí. 
Na výstavě jsou k vidění dobové fotografi e továrny, jejího provozu 
a zaměstnanců, ale i výrobky a propagační materiály připomínající 
slavnou historii tohoto podniku. Výstava potrvá do 15. 11.

UMĚNÍM K RADOSTI: 
70 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V TRUTNOVĚ

ZUŠ v Trutnově vznikla po ukončení 2. světové války v roce 1945. 
70. výročí jejího založení připomene výstava mapující jednotlivá 
období dějin výuky hudebních, výtvarných či dramatických oborů, 
jejich pedagogy i významné žáky. Na výstavě je představeno množ-
ství fotografi í z historie školy. Zájemci si mohou zakoupit jubilejní 
almanach ZUŠ Trutnov. Výstava potrvá do 29. 11.

EMIL SCHWANTNER: SOCHAŘSKÝ GÉNIUS 
Z TRUTNOVSKA

Výstava je pořádána u příležitosti 125. výročí narození a 60. výročí 
úmrtí sochařského génia Emila Schwantnera (1890 - 1956). Život to-
hoto umělce, který studoval na Akademii výtvarných umění v Praze 
u profesora Josefa Václava Myslbeka i jeho asistenta Jana Štursy, je ne-
odmyslitelně spjat s naším krajem. Narodil se v Královci na Žacléřsku, 
ovšem dlouhá léta měl ateliér v Trutnově, kde také v dnešní Husově 
ulici bydlel. Během svého působení na Trutnovsku vytvořil množství 
kvalitních sochařských děl. Jeho pomníky (věnované zejména padlým 
z první světové války) a plastiky lze dodnes nalézt nejen v Trutnově 
a řadě okolních obcí, ale i ve sbírkách muzeí a galerií. Vernisáž se 
koná ve čtvrtek 26. 11. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 28. 2.

ÚŽASNÝ ÁZERBÁJDŽÁN!

Film „Úžasný Ázerbájdžán!“ vypráví příběh o zemi dvou tváří. Před 
mezinárodní veřejností se stát Ázerbájdžán snaží prezentovat jako 
země přirozeně spojující kultury Západu a Východu. V zemi boha-
té na ropu vyrůstají mrakodrapy, je členem Rady bezpečnosti OSN 
a místní političtí představitelé si podávají ruce se státníky z celé-
ho světa. Pod nablýskanou fasádou se však podle mezinárodních 
pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, jenž tvrdě 
omezuje svobodu slova a projevy nesouhlasu potlačuje násilím. Fil-
movou projekci uvede a doplní slovem Bc. Pavlína Haufová z Trut-
nova, která je členkou neziskové organizace Nesehnutí. Projekce 
fi lmu proběhne ve čtvrtek 5. 11. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

NA KUS ŘEČI O ZUŠCE, LIDUŠCE A HUDEBCE

Přátelské setkání a vzpomínání s pamětníky, učiteli, absolventy, žáky 
a příznivci ZUŠ Trutnov u příležitosti 70. výročí školy, výstavy „Umě-
ním k radosti“ i vydaného Almanachu ZUŠ Trutnov 1945 - 2015. 
Svou účast přislíbili: Eva Pozděnová (bývalá ředitelka a učitelka ško-
ly), Blanka Matysková (současná ředitelka a učitelka školy), Tomáš 
Korbel (absolvent, bývalý učitel a autor historické črty Almanachu 
ZUŠ) a Jaroslav Dvorský (učitel a vedoucí redaktor Almanachu ZUŠ). 
Beseda proběhne ve čtvrtek 12. 11. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
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VZPOMÍNÁNÍ NA KARU

U příležitosti uspořádané výstavy o historii podniku KARA Trut-
nov připravilo muzeum besedu s Josefem Vikem (1932), který byl 
v tomto podniku v letech 1957 - 1991 zaměstnán jako výtvarník 
a vedoucí reklamy a propagace. Josef Vik v rámci besedy zavzpo-
míná nejen na svou zajímavou práci, kdy byl např. autorem kožeš-
nických expozic KARY na mezinárodních veletrzích (Frankfurt nad 
Mohanem, Moskva), ale i na těžké podmínky v závodě prvovýroby 
v Trutnově-Poříčí, na bývalé spolupracovníky, ale také na modelky 
podniku KARA atd. Beseda proběhne ve čtvrtek 19. 11. od 17:00 
hodin. Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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 fi rma KASPER CZ s. r. o.

ZPÁTKY KE KOŘENŮM …

Název výstavy pořádané Galerií města Trutnova jako součást 
programu k 70. výročí založení Základní umělecké školy Trutnov 
již cosi napovídá …
Je-li něco skutečně věčného v naší pomíjivosti, pak je to idea 
svobody člověka. Zejména umění vždy odráží dobu, ve které 
vzniká, a především umělci mají odvahu tvořit podle svých vlastních 
představ, protože vnímají svět srdcem. 
Prostory galerie tentokrát zaplnili svými díly ti, kteří na „zušku“ či 
ještě „lidušku“ nejen chodili, ale svůj talent a vědomosti získané 
od svých učitelek rozvinuli dalším studiem, aby se z nich staly 
výrazné osobnosti v různém uměleckém odvětví. Návštěvníci se 
tak mohou těšit na magické krajiny Naděždy Čichovské, zrcadlové 
masky a skleněné plastiky Olgy Šímové, sakrální tvorbu řezbáře, 
sochaře a restaurátora Jiřího Kobra, skleněné číše s míšenským 
ornamentem Petry Tauchmanové Tomáškové (nyní též učitelka 
ZUŠ v Praze), oceněné grafi ky a maketu projektu mimořádné 
architektky Veroniky Sávové, zabývající se ekologickou 
architekturou, tvorbu malíře a kreslíře komiksů Jiřího Gruse, 
plastiky známé trutnovské sochařky Pauliny Skavové aj. Prolínání 
umění a lidských duší pikantně doplňují pastely Jany Traspeové 
a dekorovaná keramika či abstraktní díla Dity Prouzové, taktéž 
bývalých absolventek trutnovské „zušky“, které už pedagogickým 
působením vedou další studenty k sílícímu rozvětvení stromu, 
jehož kořeny jsou pevné a široké. Výstava potrvá do 28. 11.

Alena Rodrová

SLAVOMIL DOLENSKÝ: ROZHLEDNY

Ve výstavních prostorách na městském úřadě je od září 
představen další z členů populárního Fotoklubu KDÚ, zde sólově 
doposud neprezentovaný Slávek Dolenský. Výstava je pořádána 
při příležitosti autorova životního jubilea. Je nazvaná prostě 
Rozhledny, a jak je z pojmenování zřejmé, návštěvníci zde mohou 
zhlédnout šest desítek fotografi í našich nejzajímavějších rozhleden, 
které autor na svých cestách s radostí navštěvuje i zaznamenává. 
Výstava potrvá do 20. 11.

VLADIMÍR GROH: ALJAŠKA

Na Rozhledny Slávka Dolenského navazuje další z řady cestopisných 
fotodokumentů. Dobrodruh a cestovatel Vladimír Groh tentokrát 
nabídne záběry z daleké Aljašky. Vernisáž proběhne ve středu 
25. 11. v 17:00 hodin. Výstava bude k vidění do 6. 1.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV

ZUŠ Trutnov pořádá u příležitosti 70. výročí založení školy:

KONCERT UČITELŮ
čtvrtek 5. 11. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Uslyšíte skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, T. Korbela, J. Vídeňského, 
G. Gershwina aj.

PLES ZUŠ TRUTNOV S PODTITULEM „POLIBEK MÚZ“
pátek 20. 11. ** 20:00 hodin ** UFFO

K tanci a poslechu zahrají: Musica Barocca Trutnov, orchestr ZUŠ 
Trutnov Musica Candida, Levou rukou band. Večerem Vás bude 
provázet CARLI REBECCA JEFFERSON.
Předprodej vstupenek od 27. 10. v Inforecepci UFFO, cena vstupen-
ky 250 Kč.

ZUŠ Trutnov ve spolupráci se Studiem, z. s., pořádá:

TANEČNÍ WORKSHOP STEP FLOW
pátek 13. 11. ** taneční sál ZUŠ ** cena 100 Kč
16:30 - 18:00 hodin OPEN CLASS pro veřejnost

Lektorka Carli Rebecca Jefferson (Velká Británie) je výjimečná 
díky svým mnohaletým zkušenostem, které za svou kariéru nasbí-
rala téměř po celém světě. V rámci workshopu se bude věnovat 
kombinování tanečních stylů, čemuž sama říká STEP FLOW (prvky 
současného, muzikálového tance, stepu a tzv. body rhythm neboli 
rytmizovaný pohyb s využitím zvuků). 
Nutná rezervace e-mailem: dance.festival@seznam.cz

Na všechny akce Vás srdečně zveme.
Blanka Matysková, ZUŠ Trutnov

JAZZINEC AUTUMN PARTY VOL. III

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
spolupořadatel UFFO - SCT 

za podpory města Trutnova a Ministerstva kultury ČR

MELANIE SCHOLTZ
pátek 27. 11. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

Emocemi nabitý hlas, který má v sobě hrubost i samet, vulkán i ko-
nejšivý vánek. Charismatická zpěvačka se sametovým černošským 
hlasem je ztělesněním dokonalé harmonie vzácného člověka a mi-
mořádného talentu. Žena, o které se píše jako o té, která byla 
stvořena ke zpěvu. 
Tuto perlu z JAR přivítáme za doprovodu českých muzikantů - klá-
vesisty Tomáše Jochmana a bubeníka Romana Víchy. Událostí bude 
i účast basisty Lukáše Kytnara, který se jen na několik dní vrátí 
do Čech z Kanady, kde nyní hraje a žije.
Melanie Scholtz v roce 2002 vyhrála cenu „Best Jazz Vocalist“ v ka-
tegorii tradičního jazzu. Její hlas nezvítězil jen v mnoha jihoafric-
kých jazzových soutěžích a festivalech, ale stal se i hlasem ofi ciál-
ním: např. v roce 2003 zpívala na „Prezidentském golfovém turna-
ji“, který pořádal bývalý prezident JAR Nelson Mandela. V letech 
2004 - 2005 byla lektorkou jazzového zpěvu na University of Cape 
Town a aktivně podporovala dílny a workshopy mladých či začína-
jících jazzmanů. V roce 2006 realizovala své debutové album s ná-
zvem „Zillion Miles“. V roce 2009 nahrála své druhé CD s norským 
trumpetistou a producentem Olem Jornem Myklebustem. Během 
své kariéry zpívala ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, 
Norsku, Švédsku a Rakousku. Kromě spolupráce s celou jihoafric-
kou jazzovou špičkou je třeba jmenovat norskou kapelu Inkala, 
belgického pianistu Jacka van Polla a dvě jazzové veličiny, kterými 
jsou dodnes Al Jarreau a Joe McBride. Její doménou není jen čistý 
jazz, Melanie hodně vychází z gospelu a ve svém repertoáru má 
i netypické verze koled.
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KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ
Divadelní delikatesy: La Fabrika, 

hrají Arte et Merte - Anna Polívková a Martha Issová

Na počátku bylo velké přátelství. A snaha vyvrátit tezi, že ženské 
komické duo nemůže existovat. Již samotná podstata ženské při-
rozenosti totiž nedovolí osobě něžného pohlaví připustit, že by 
mohla být hloupější, nešikovnější nebo snad dokonce ošklivější než 
ta druhá. Během zkoušení se potvrdilo, že tato machistická teze 
platí ... Představení kromě 2D animací nabízí i přízemní akrobacii, 
tanec, postýlkovou scénku, pláč, řev, zpěv. 
Hrají: Anna Polívková a Martha Issová, které jsou zároveň i autor-
kami a režisérkami této inscenace. 
pondělí 2. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 345, 320, 295 Kč 
** předprodej vstupenek od 5. 10.

CHANSON? ŠANSON!
Divadlo a hudba: Divadelní spolek Kašpar

Šansonový večer. Může se z prokletého básníka a hlasatele tem-
ných myšlenek stát zpěvák s andělským hlasem? A co se stane, 
když se potkají na jednom místě Piaf, Vysockij, Bécaud, Hegerová, 
Dietrich, E. F. Burian, Brel nebo Jiřina Salačová a mají k dispozici 
pouze jeden mikrofon? A co bude muset pro své vykoupení udělat 
pět duší poté, co se dostanou do pekla a potkají se s ďáblem?  
Scénář a režie: Eliška Mesfi n Boušková. Hrají a zpívají: Eva Elsnero-
vá, Jitka Nerudová, Martina Prášilová, Milena Steinmasslová, Eliš-
ka Boušková ... Hudební doprovod: Jaroslav Kohoutek a Zdeněk 
Dočekal.
čtvrtek 12. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 345, 320, 295 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 10.

LENI
Činoherní divadlo B: Divadlo v Řeznické, Praha

Drama. Původní slovenská hra autorské dvojice Valerie Schulczové 
a Romana Olekšáka je o fi ktivním setkání dvou skutečných lidí. 
Legendárního moderátora Johnnyho Carsona, jehož „The Tonight 
Show Starring Johnny Carson“ patřila třicet let k nejsledovaněj-
ším talkshow Ameriky, a kontroverzní Leni Riefenstahl, fotograf-
ky, tanečnice, herečky a v neposlední řadě i mimořádně nadané 
fi lmařky, která se stala „dvorní režisérkou“ Adolfa Hitlera. Lenina 
netypická a pozoruhodná minulost, plná vzestupů a pádů, se stává 
hlavním tématem. Příběh jedné z nejlepších fi lmařek světa, která 
zazářila díky fi lmům na objednávku Třetí říše.
Režie: Viktor Polesný. Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej 
Kavan, Daniel Krejčík.
úterý 24. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 335, 310 Kč 
** předprodej vstupenek od 19. 10.
 

JUBILEJNÍ KONCERT 
K 90. NAROZENINÁM ZDEŇKA TRNKY

Pořadatel: Karin Venhauer a Jana Ptáčníková 
ve spolupráci s UFFO - SCT

Vyslechnete komorní hudbu Zdeňka Trnky, především z ranějšího 
období autorovy tvorby. Hrát bude Komorní fi lharmonie Pardubice 
pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. Jako host provede na kon-
certě Trnkovu klavírní sonátu Adam Zukiewicz - vynikající klavírista 
a pedagog působící v Coloradu na University of Nothern Colorado. 
Dalším hostem bude Vojtěch Jouza, hobojista České fi lharmonie.
pátek 27. 11. ** UFFO ** veřejná generální zkouška pro střední 
školy od 11:00 hodin - vstupné 50 Kč ** koncert pro veřejnost od 
19:00 hodin - vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 8.

TESTOSTERON
Činoherní divadlo A: Divadlo Komedie, Praha / 

provozovatel Divadlo Company.cz

Černá komedie o tom, jak těžké je být člověkem, když je ten člověk 
muž. Měla to být svatební hostina, ale v sále nakonec vypukne 
divoká pánská jízda, při které se sedm (zcela odlišných i stejných) 
chlapů snaží dobrat podstaty žen i vlastní mužské přirozenosti ...
Velmi svižná a zábavná situační komedie sleduje snahu mužů po-
chopit, v čem tkví jejich živočišná podstata. Jsou odsouzeni k tomu 
být náchylní k násilí? Jsou odsouzeni k tomu být citově negramotní 
a jako takoví nikdy nepochopit podstatu ženy? Skutečně je rozdíl 
mezi těmito muži přímo úměrný poměru jejich hladiny testoste-
ronu?
Upozornění: Během představení se na jevišti kouří a mluví sprostě.
Režie: Vojtěch Štěpánek. Hrají: Jan Zadražil, Vojtěch Štěpánek, Jan 
Hofman, Jiří Racek, Jaromír Nosek, Petr Jeništa/Michal Slaný, Jan 
Novotný.
čtvrtek 26. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na 
abonentku Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 330, 305, 280 Kč 
** předprodej vstupenek od 19. 10.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let. Slavný, neohrožený a statečný hrdina 
mnoha generací dětí, který mluví lidskou řečí, ožívá v komedii Di-
vadla AHA. Přináší mnoho veselých, napínavých a dobrodružných 
příběhů, ve kterých se děti dozvědí, za kterým kopcem začíná svět 
a jaké to tam je. Nebo jak se žije u cirkusu a co je třeba udělat, aby 
měl člověk nebo i kocour spoustu dobrých kamarádů, kvůli kterým 
se vyplatí vrátit se zpátky domů. 
Režie: Miroslav Pokorný. Hrají: Kryštof Nohýnek, Táňa Krchovo-
vá, Veronika Stasiowská, Kateřina Jačková, Jakub Stich a Vratislav 
Hadraba.
neděle 15. 11. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč, 
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 10.

BAČKŮRKY A STARÁ BOTIČKÁRNA
Pruhované panenky
Představení pro děti od 5 let je vhodné jako rodinné představení, 
určené i pro generace našich babiček a dědečků. Poetický příběh 
opuštěných a obnošených Bačkůrek hledajících porozumění a lásku 
v neznámém světě. Hudebně-vizuální představení doprovázené živý-
mi muzikanty, vsazené do poetiky starých časů řemesla ševcovského.
Režie: Mona Šiška. Hrají a zpívají: Mona Šiška, Eliška Mesfi n Bouš-
ková, Lukáš Bouzek, Lenka Chaloupka Hušková, Šárka Malinková, 
Petra Jarošová, Radka Kaclerová.
neděle 22. 11. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 90 Kč, 
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 12. 10.

NATVRDLÍ NATVRDO

V Galerii UFFO vystaví svá díla umělecká skupina Natvrdlí. Ta k nám 
zavítá již podruhé, tentokrát s nejnovější tvorbou soustředěnou 
do sbírky sestavené přesně na míru prostoru Uffa. Zahájení výstavy 
s názvem Natvrdlí Natvrdo se uskuteční v úterý 3. 11. v 18:00 ho-
din. Pozvání tentokrát přijala kurátorka Národní galerie a zároveň 
kurátorka uskupení Rea Michalová. Pod názvem umělecké skupi-
ny Natvrdlí se skrývají čtyři umělci, a to Karel Jerie, Lukáš Miffek, 
Jaroslav Valečka a Michal Novotný aka MICL. Ideově se odvolávají 
na manifest, který vznikl na počátku nového milénia.
Partner Galerie UFFO: GRUND a. s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR.
4. 11. - 8. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma
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MARTIN A SNĚHULKOVÉ

Znáte Sněhulky? Sympatické bytosti, které nejsou ze sněhu, ale 
nade vše ho milují. Rádi ve sněhu skotačí, sáňkují, lyžují, koulu-
jí se. Setkat se s nimi můžete na tradiční oslavě svátku Martina 
11. 11., která začíná v 17:00 před Uffem. Po příjezdu sv. Martina 
se v lampionovém průvodu vydají společně s vámi na Krakonošovo 
náměstí. Jako každoročně čeká děti sladká odměna a Sněhultéka 
s DJ Pepsonem, při které si mohou pěkně zaskotačit.
středa 11. 11. ** odchod lampionového průvodu v 17:00 hodin 
od Uffa ** akce na Krakonošově náměstí po příchodu průvodu ** 
bez vstupného

O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI

O Vánocích je každé dítě šťastné, pokud pod stromečkem najde 
svůj dárek. Aby všechny děti byly šťastné a našly své dárky, musí 
jejich přání napsaná na lístečcích posbírat Psaníčkový andělíček, 
který je pak předá Ježíškovi. Co svět světem stojí - děti čertů se 
bojí! A co se odřená kolena hojí - Psaníčkový andělíček nezaspal! 
Až jednou ... Psaníčkový Andělíček jednou zaspí, a tím se vše řádně 
zamotá ... 
Poetickou pohádku o kouzelném vánočním čase přiveze Divadlo 
Z PRAKU. Hrají: Jarmil Škvrna, Karel Zima a Agáta Zimová. 
Pohádka trvá 45 - 50 minut a po jejím skončení se můžeme společ-
ně vydat z Uffa v průvodu s adventními světýlky a za doprovodu 
andělíčků na Krakonošovo náměstí, abychom si tam užili program 
akce Vánoční strom 2015.
neděle 29. 11. ** UFFO ** 14:00 hodin ** vstupné 30 Kč ** před-
prodej vstupenek od 2. 11.

FURTLUFTDURCHTOUR
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková

Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera. Pořad je 
tradičně plný jeho jedinečného a nezaměnitelného humoru. Jako 
vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůzněj-
ších televizních pořadů a imitování spousty populárních českých 
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Partnerkou Zdeňka Izera je 
opět zpěvačka Šárka Vaňková.
úterý 10. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 260, 240 Kč ** 
předprodej vstupenek od 5. 10.

PUTOVÁNÍ DO BYLINKOVÝCH RÁJŮ

Na světě je spousta rájů! Zejména těch voňavých, bylinkových, 
kde vaše srdce jen plesá. Do těchto nádherných oblastí zavítáme 
na naší přednášce. Mgr. PAVLA APOSTOLAKI vás zavede za pěsto-
váním a destilací růžových plátků v Turecku, za lisováním argano-
vého oleje v Maroku, za výrobou kosodřevinového oleje v Alpách 
a za zpracováním levandule v Provence.
Mgr. Pavla Apostolaki (www.medicinabm.cz) pracuje jako fyto-
terapeutka, aromaterapeutka, lektorka jógy a publicistka. Její 
terapeutická praxe je zaměřena na prevenci, léčbu onemocnění 
a znovunastolení dokonalého zdraví za pomoci přírodní medicíny 
a jógy. Je členkou Středomořské asociace pro fytoterapii „Green-
health“ a „L´Association Médicale pour la Promotion de la Phy-
tothérapie“. Je zakladatelkou a kreativní silou metody Medicine 
Body&Mind, kde spojuje své západní medicínské znalosti s léči-
vou silou jógy. Pravidelně vystupuje v Českém rozhlase. Přednáší, 
vede „wellness a spa programy“ v lázních a hotelových rezortech, 
workshopy, kurzy, semináře pro odborný personál i laickou veřej-
nost. S jejími články se můžete pravidelně setkávat v časopisech 
Moje zdraví, Meduňka, Fitness, Lidé a Země a v dalších novinách, 
časopisech, internetových portálech.
pondělí 9. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 12. 10.

OMÁN - ZEMĚ SULTÁNOVA

Do jihovýchodní části Arabského poloostrova zamířil geograf a fo-
tograf PAVEL SVOBODA (www.photo-svoboda.cz). Omán předsta-
vuje díky osvětové vládě sultána Kábúse překvapivě vyspělou část 
Arabského poloostrova. Na druhou stranu je i přes své krásy a tra-
diční kulturu zemí turisticky neobjevenou. Na severu země se poho-
ří Hajar tyčí až do výšky 3000 metrů, vystoupáme na nejvyšší horu 
Ománu - Jabal Shams, závratě vyvolává pohled do hloubek omán-
ského „Grand kaňonu“. Zelené oázy palem v údolích zvaných vádí 
ve společnosti starobylých vesnic a pevností jsou jako vyobrazené 
z pohádek Tisíce a jedné noci. Společně s přátelskými Ománci v tra-
dičních pláštích a čepičkách „kumma“ navštívíme velbloudí závo-
dy poblíž velkých písečných dun pouště Wahiba. Rybí trhy s tuňáky 
a plachetníky, koupání v jeskyních, vřelá muslimská pohostinnost či 
obří sultánova mešita a jeho palác v hlavním městě Muscatu. Tato 
bezpečná země mnohé příjemně překvapí.
pondělí 23. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 27. 10.

MEZI SLONY

Ke svému pořadu MILOŠ ŠÁLEK říká: Cestování v Africe je jiné, 
než jsem doposud zažil. Letos při lednové cestě v Tanzanii nás če-
kala někdy ne pěkná překvapení. Dostat se mezi stádo slonů v ná-
rodním parku není vůbec příjemné, obzvlášť, když z toho zkušený 
šofér a průvodce neměl dobrý pocit, byl to trochu adrenalin. Důle-
žité je zachovat klid. Naštěstí vždy vše dobře dopadlo. Ani desítky 
opic procházejících se kolem auta nenapadlo si skočit otevřenou 
střechou dovnitř. Tanzanie je plná nejenom velkých zvířat, ale také 
spousty převážně milých lidí. Přijďte se podívat a poslechnout si, 
co jsme s partou za dvanáct dní v Tanzanii a na Zanzibaru prožili 
a procestovali.
pondělí 30. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 11.

... A FOTÍME NA CESTÁCH

Výstava snímků členů fotokroužku Stacionáře pro zdravotně osla-
bené a tělesně postižené Trutnov. První výstava (2008) … TAK FO-
TÍME MY byla vyvrcholením fotografi ckého projektu trutnovských 
fotografů Jiřího Jahody a Ing. Vladimíra Groha. Druhá výstava 
(2011) … A FOTÍME DÁL byla výsledkem práce fotokroužku pod 
vedením vychovatelů trutnovského stacionáře.
Nejnovější výstava zachycující zážitky ze společných výletů 
… A FOTÍME NA CESTÁCH představuje snímky 25 členů fotokrouž-
ku trutnovského stacionáře pod vedením Bc. Ladislava Juny a Pet-
ra Bezděka.
Vernisáž se koná v pondělí 2. 11. od 16:00 hodin.
2. 11. - 2. 12. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

Kompletní nabídku pořadů na prosinec najdete na www.uffo.cz. 
Těšit se můžete na koncert skupiny ČECHOMOR (1. 12.), tradič-
ní MIKULÁŠOVINY (3. 12.), vánoční koncerty souborů MUSICA 
ANTIQUA TRUTNOV (19. 12.) a H-KVINTET (25. 12.) nebo divadel-
ní představení STABAT MATER (Tichá Opera - Operní studio NOS/
Cirqueon, 16. 12.), KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? (MDP - 
Divadlo Rokoko, 20. 12.) a BEZ BAB! aneb KUTLOCH (Klicperovo 
divadlo Hradec Králové, 21. 12.). 
Milým a vítaným dárkem k Vánocům mohou být vstupenky na zají-
mavé pořady. Zde je nabídka titulů, které UFFO - SCT uvede na za-
čátku roku 2016: ČESKÉ NEBE (Divadlo Járy Cimrmana, 7. 1.), SLZY 
OŠLEHANÝCH MUŽŮ (Divadlo VOSTO5, 19. 1.), TOUHA JMÉNEM 
EINODIS (Marta Kubišová a Aneta Langerová, 28. 1.), SLZA (kon-
cert pop rockové dvojice, 12. 2.). Zakoupit je možné také dárkové 
poukazy v ceně 200 Kč.



8

KINO VESMÍR
 

 

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografi e 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 2015

1. neděle
16:30 hodin

MRKÁČEK BILL
Australský animovaný fi lm. Dobrodružství, které prožívá 
medvídek koala a jeho přátelé při vzrušujícím zápase 
o osvobození jeho maminky.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 91 minut ** 
vstupné 110 Kč

1. neděle
19:00 hodin

CELEBRITY s. r. o.
Česká komedie. Ze zákulisí natáčení nekonečného televizního 
seriálu, kde se schyluje ke zločinu, ale kde se také rodí příběh 
opravdové lásky.
Mládeži přístupno ** 103 minut ** vstupné 120 Kč

3. úterý
4. středa
19:00 hodin

PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION (2D)
Britsko-americký horor. Než se nastěhujete do nového domu, 
zjistěte si, kdo v něm bydlel před vámi. Pokud to neuděláte, 
nedívejte se na videozáznamy, které po sobě vaši předchůdci 
zanechali.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 120 Kč

4. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. 
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin 

PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION (3D)
Britsko-americký horor.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 140 Kč

6. pátek 
7. sobota
16:30 hodin

SNOOPY A CHARLIE BROWN: PEANUTS VE FILMU (2D)
Americký animovaný rodinný fi lm. Postavičky z oblíbené partičky 
„Peanuts“ se představí na fi lmovém plátně tak, jak jste je ještě 
nikdy neviděli - v počítačové animaci.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** 
vstupné 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč

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

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Německá komedie. Opět se můžete potkat s hodně netradičním 
učitelem, jeho tak trochu potrhlou kolegyní a studenty všeho 
druhu.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 115 minut ** 
vstupné 120 Kč

8. neděle
16:30 hodin

SNOOPY A CHARLIE BROWN: PEANUTS VE FILMU (3D)
Americký animovaný rodinný fi lm.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** 
vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč

9. pondělí
19:00 hodin

PUTOVÁNÍ DO BYLINKOVÝCH RÁJŮ 
Cestopisný pořad Pavly Apostolaki.
Vstupné 80 Kč

10. úterý
11. středa
19:00 hodin

LEGENDY ZLOČINU
Britský krimi thriller. Skutečný příběh o identických dvojčatech, 
gangsterech Krayových, kteří v 50. a 60. letech terorizovali 
Londýn.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 133 minut ** vstupné 110 Kč 

12. čtvrtek
19:00 hodin 

STEVE JOBS                                  ART fi lm - pro náročnější diváky
Americké drama. Životopisný snímek o jednom z géniů 
posledních let. Začátek kariéry zakladatele fi rmy Apple a jeho 
první úspěchy.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 122 minut ** vstupné 120 Kč

13. pátek
16:30 hodin

PIXELY (2D)
Americká akční komedie. Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží 
obrazové záznamy klasických videoher jako vyhlášení války 
a zaútočí na Zemi.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 106 minut ** 
vstupné 80 Kč

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

NEMILOSRDNÍ
Francouzský akční thriller. Buren je starší policajt, který nikdy 
nehrál podle pravidel. On ani jeho parťáci se nebojí použít sílu 
a zbraně proti pařížskému podsvětí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

14. sobota
16:30 hodin

PIXELY (3D)
Americká akční komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 106 minut ** 
vstupné 130 Kč

15. neděle
16:30 hodin 

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Dracula konečně 
ustoupil ze svých zásad ubytovávat pouze příšery, a tak se hotel 
otevírá i lidským návštěvníkům.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** 
vstupné 100 Kč

16. pondělí
17. úterý
19:00 hodin  

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
Americké kriminální drama. Idealistickou agentku FBI pověří 
důstojník elitní vládní operační skupiny, aby v příhraniční oblasti 
mezi USA a Mexikem podpořila válku proti drogám.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 110 Kč

17. úterý
16:30 hodin
18. středa
19:00 hodin

ZTRACENI V MNICHOVĚ
České komediální psychologické drama. Nový fi lm Petra Zelenky 
se točí kolem Sira „P“, devadesátiletého papouška šedého, který 
kdysi patřil Edouardu Daladierovi.
Mládeži přístupno ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

18. středa
10:00 hodin 

JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 66 minut ** vstupné 30 Kč

19. čtvrtek
18:00 hodin

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍCH FILMŮ
Přehlídka snímků o zimních adrenalinových sportech.
Mládeži přístupno ** vstupné 120 Kč, studenti a důchodci 80 Kč, 
děti do 14 let zdarma ** akce potrvá cca 3,5 hodiny

20. pátek
21. sobota
16:30 hodin

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU (2D)
Francouzský animovaný rodinný fi lm. O dobách, kdy jsme byli 
na půli cesty mezi opicí a člověkem. Natočeno dle knižní předlohy 
Evolution Man od britského spisovatele R. Lewise.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** 
vstupné 115 Kč, děti do 15 let 90 Kč 

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

SPECTRE
Britsko-americký akční thriller. Daniel Craig je zpět jako Agent 
007 v nové, již 24. bondovce. James Bond musí rozplétat složitou 
pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 120 Kč

22. neděle
16:30 hodin

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU (3D)
Francouzský animovaný rodinný fi lm.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 95 minut ** 
vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč

23. pondělí
19:00 hodin 

OMÁN - ZEMĚ SULTÁNOVA
Cestopisný pořad Pavla Svobody.                     
Vstupné 80 Kč

24. úterý
25. středa
19:00 hodin

OTCOVÉ A DCERY
Americko-italské drama. Film zachycuje vztah dítěte a rodiče, 
kteří se v průběhu let odcizili. Přes staré křivdy a rány se snaží 
znovu k sobě najít cestu ...
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 110 Kč

26. čtvrtek
16:30 hodin

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV (2D)
Český rodinný dokumentární fi lm. Jedinečný výlet do míst, kam 
lidská noha takřka nemá možnost vkročit. Příběh plný fascinujících 
dobrodružství přírodního světa nabízející mimořádný zážitek.
Mládeži přístupno ** 73 minut ** vstupné 110 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin 

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV (3D)
Český rodinný dokumentární fi lm.
Mládeži přístupno ** 73 minut ** vstupné 140 Kč

27. pátek
28. sobota
16:30 hodin

HUSÍ KŮŽE (2D)
Americká hororová komedie. Teenager Zach Cooper se musí 
přestěhovat do malého městečka, kde se setkává s dívkou 
Hannou. Záhy zjistí, že Hanna má tajemného otce ...
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 104 minut ** 
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

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

GANGSTER KA - AFRIČAN
Český kriminální thriller. Káčko utíká přímo z rukou policie 
a usazuje se na Seychelských ostrovech. Začíná nová etapa jeho 
zločinného života.
Do 12 let nevhodné ** 98 minut ** vstupné 130 Kč

29. neděle
16:30 hodin 

HUSÍ KŮŽE (3D)
Americká hororová komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 104 minut ** 
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

30. pondělí
19:00 hodin 

MEZI SLONY
Cestopisný pořad Miloše Šálka.                        
Vstupné 80 Kč

Revoluční 20, Trutnov

tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
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