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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ŘÍJNU 2015 
čtvrtek 1. 10.  JAZZINEC AUTUMN PARTY VOL. I

Cissokho - Brönnimann - Hason African Project
Koncert
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., a UFFO - SCT 
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 

pátek 2. 10.  REPREZENTAČNÍ KONCERT 
K 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ TRUTNOV
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
UFFO ** 17:00 hodin

sobota 3. 10.  MICHAL NA HRANÍ
Pořad Michala Nesvadby
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia a. s.
kino Vesmír ** 15:00 hodin ** předprodej 
vstupenek: TIC na Krakonošově náměstí

neděle 4. 10.  DRAKIÁDA  
Soutěž v létání draků
Pořadatel: UFFO - SCT a RC Modeláři Trutnov
letiště ve Volanově ** prezence soutěžících 
13:00 - 13:45 hodin, start 14:00 hodin

pondělí 5. 10.  VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA 
Činoherní divadlo A: 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 6. 10.  AUTORSKÉ ČTENÍ REGIONÁLNÍHO SPISOVATELE 
TOMÁŠE TOMANA
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 6. 10.  MARIE ANTOINETTA 
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Kladno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

středa 7. 10.  PEKLO - DANTOVSKÉ VARIACE 
Divadelní delikatesy: Koprodukce 420PEOPLE, 
Experimentální prostor NoD a Jedl o. s., 
partnerem inscenace je Národní divadlo Praha. 
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 8. 10.  JAK SI SAMI MŮŽEME ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA 
A NAŠE ZDRAVÍ 
Beseda o irisdiagnostice
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

9. - 10. 10.  PIRÁTI SEDMI SVĚTOVÝCH MOŘÍ
Podzimní nocování pro děti od 6 do 12 let    
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov

9. 10. - 18. 11.  TRUTNOVSKÝ PODZIM
35. mezinárodní hudební festival
Pořadatel: UFFO - SCT 

neděle 11. 10.  SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Rodinné UFFOkousky: Činoherák Ústí n. L.
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin 

pondělí 12. 10.   KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Akce pro rodiče a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

pondělí 12. 10.  AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Radko Tásler: Albeřičtí jeskyňáři na Novém 
Zélandu 
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 12. 10.  NEPÁL 2015 ANEB JAK SE ZEMĚ ZATŘÁSLA
Cestopisný večer Ctibora Košťála
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

sobota 17. 10.  CYRANO
Divadlo a hudba: 
Divadlo R. Brzobohatého, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 18. 10.  SEKÁČ DĚDEČEK
Rodinné UFFOkousky: Divadlo D 21
Představení pro diváky od 13 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 19. 10.  PUTOVÁNÍ VÝCHODEM
Turecko, Írán, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie
Cestopisný večer Lucie Horové a Martina 
Marcinčína 
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 20. 10.  HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška Petra Nazarova
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 21. 10.  ZAHRADA
čtvrtek 22. 10.  Představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ: Divadlo Krapet

Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

čtvrtek 22. 10.  KLUB DRÁČEK 
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 22. 10.  ERIC CLAPTON
Poslechový videopořad, uvádí Josef Rumler
Pořadatel: KK Kabinet
KK Kabinet ** 19:00 hodin

čtvrtek 22. 10.  CAVEMAN
Zábavné představení - one man show
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 25. 10.  SMOLÍČEK
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Dívadlo
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 26. 10.  ČERT TĚ VEM
Představení pro 2. stupeň ZŠ: Divadlo Alfa
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin 

pondělí 26. 10.  AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Radek Klimeš: Krása a hrozby Afriky
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin 
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pondělí 26. 10.  KRÁSA A HROZBY AFRIKY
Je naděje na záchranu africké fauny?
Cestopisný večer Radka Klimeše
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 27. 10.  MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY: PRO REBEKU
Charitativní koncert - na stání
Pořadatel: Nadace „Rebečina Křídla“ ve spolupráci 
s Buřtárnou U Pěti buků a UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 30. 10.  GARAGE PARTY VOL. 3
Pořadatel: UFFO - SCT
podzemní garáž Uffa ** 19:00 - 03:00 hodin 

sobota 31. 10.  VEČER DUCHŮ
Akce (zejména) pro děti 
Téma: Tajemné nálady
Pořadatel: UFFO - SCT
start u radnice na Krakonošově náměstí v časech 
17:30 - 18:00, 18:00 - 18:30 a 18:30 - 19:00 hodin

 
 VÝSTAVY 

do 4. 10.   TRADIČNÍ VÝSTAVA SPOLKU 
PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
Pořadatel: Spolek podkrkonošských výtvarníků 
Trutnov
Stará radnice na Krakonošově náměstí ** 
otevřeno: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin

do 13. 10.  ROSA - ARCHITEKT: 2005 - 2015
Retrospektiva k desátému výročí založení 
architektonického ateliéru
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - foyer ** otevřeno: 
pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin ** 
vstup na výstavu zdarma

do 17. 10.  ZDENĚK LHOTSKÝ: SKLO 
ELIŠKA LHOTSKÁ: ŠPERK
ONDŘEJ VICENA: INSTALACE
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 26. 10.  KRÁSA A HROZBY AFRIKY
Je naděje na záchranu africké fauny?
Výstava fotografi í a dokumentů WILDAFRICA 
Save African Animals, nadační fond
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání fi lmu ** vstup na výstavu zdarma

do 27. 10.  LUKÁŠ RITTSTEIN A BARBORA ŠLAPETOVÁ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 30. 10.  PaedDr. LIBOR TUREK: LETEM SVĚTEM
Výstava fotografi í dokumentárním způsobem 
zachycuje zajímavé cestovatelské okamžiky. 
Prostřednictvím asi stovky fotografi í Vás zavede 
do různých koutů světa.  
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

do 15. 11.  KARA - GIGANT ČESKOSLOVENSKÉHO 
KOŽEŠNICKÉHO PRŮMYSLU Z TRUTNOVA 
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 31. 12.  PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 
A BITVA U TRUTNOVA 1866 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

28. 10. - 29. 11.  ZPÁTKY KE KOŘENŮM …
Vernisáž 27. 10. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

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

 
 KURZY

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

pátek 2. 10.  MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Lektorka: Anna Talábová. Naučíte se míchat 
barvy, zapouštět, vykrývat, akvarelovou a solnou 
techniku.
15:30 hodin ** cena 320 Kč (včetně materiálu)

sobota 3. 10.  SLAMĚNÉ OŠATKY
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Pletení ošatky ze žitné 
slámy tradiční spirálovou technikou.
9:30 hodin ** cena 270 Kč, děti v doprovodu 
dospělých zdarma

sobota 3. 10.  TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Příprava hlíny, centrování hlíny, technika točení. 
S sebou: pracovní oblečení a starý ručník.
10:00 hodin (4 hodiny) ** cena 450 Kč

neděle 4. 10.  VÝROBA MÝDEL
V ceně je 6 mýdel. Vhodné i pro děti.  
16:30 hodin ** cena 250 Kč

5. - 9. 10.  ZPRACOVÁNÍ VLNY, LNU
Naučíte se vlnu roztřídit, vyprat, vyčesat, nabarvit 
přírodními barvivy, upříst, skanovat. Součástí kurzu 
je i výuka plstění mokrým a suchým způsobem. 
Účast je možná i v jednotlivé dny.
Cena 800 Kč

čtvrtek 8. 10.  POWERTEX
Seznámíte se s novým výtvarným materiálem. 
Mohou vznikat sochy, nástěnné plastiky, 
fl oristické dekorace, repliky, loutky. 
16:00 hodin ** cena 400 Kč

čtvrtek 15. 10.  DRÁTOVÁNÍ
Lektorka: Ing. Hana Nýdrlová. Můžete drátovat 
z měděného, černého či nerezového drátu. 
16:00 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 15. 10.  KORÁLKOVÉ ŠPERKY
Lektorka: Květa Vítová. Vyrobíte si sadu šperků.  
16:00 hodin ** cena 280 Kč

pátek 16. 10.  ENKAUSTIKA
Lektorka: Anna Talábová. Naučíte se vytvořit 
barevné kompozice i tematické obrázky. 
9:30 hodin (2 hodiny) ** cena 350 Kč

pátek 16. 10.  PLETENÍ Z PEDIGU
Varianta na 3 hodiny - pletení na pevné dno, 
cena 270 Kč.
Varianta na 5 hodin - vyplétané dno, varianty oplet-
ků, dóza s víkem, oválný truhlík, košík, cena 400 Kč.
15:30 hodin

sobota 17. 10.  CARDMAKING A SCRAPBOOKING
Tvorba papírových přání, pozvánek, rodinných 
alb, rámečků s fotografi emi.  
10:00 hodin ** cena 280 Kč

sobota 17. 10.  SKLENĚNÁ MOZAIKA
Naučíte se řezat barevné vitrážové sklo, 
brousit ho do požadovaného tvaru. Vyrobíte si 
mozaikové zrcadlo nebo rám. 
10:00 hodin ** cena 550 Kč, děti v doprovodu 
dospělého platí jen spotřebovaný materiál
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sobota 17. 10.  FUSING SKLA
Vytvoříte originální šperky nebo polotvary 
do vitráží.
15:00 hodin ** cena 350 Kč, děti od 10 let 
v doprovodu dospělého platí jen spotřebovaný 
materiál

neděle 18. 10.  VITRÁŽ TIFFANY, VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Vyrobíte šperky, vitrážová zrcadla, závěsy 
do oken, zápichy aj. Rezervace předem nutná.
9:00 - 14:00 hodin ** cena 950 Kč

 
 PŘIPRAVUJE SE

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

středa 13. 1.  PARTIČKA
Pozor - změna termínu!
Improvizační show - O. Sokol, M. Suchánek, 
R. Genzer, I. Chmela, D. Dangl
Více informací: www.detoproduction.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
kino Vesmír ** 17:30 a 20:00 hodin ** 
předprodej vstupenek: www.ticketstream.cz

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.

REGENERACE: ZDENĚK LHOTSKÝ - SKLO, 
ELIŠKA LHOTSKÁ - ŠPERK, 

ONDŘEJ VICENA - INSTALACE

Historicky první výstavou skla v prostorách Galerie města Trutnova 
je prezentace sklářské tvorby jednoho z aktuálně nejvýznamnějších 
českých umělců uvedeného oboru Zdeňka Lhotského. Galerie 
touto výstavou splácí pomyslný dluh českému výtvarnému umění, 
ve kterém po 20. století sehrávala sklářská umělecká tvorba 
výjimečnou úlohu.
Zdeněk Lhotský (1956) je absolventem ateliéru prof. Stanislava 
Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
V současnosti je majitelem studia Pelechov u Železného Brodu, 
které se specializuje na tvorbu taveného skla, a lze bez nadsázky 
říci, že v tomto oboru patří ke světové špičce. Pozornost médií 
získal např. v nedávné době zakázkou na odlití 7,5 tuny vážícího 
skleněného sarkofágu pro dánský královský pár. Z jeho dílny také 
pochází originální patentovaná technologie barvení skla externím 
způsobem nazvaná vitrucell.
Zdeněk Lhotský se věnuje sklářskému designu, tavené skleněné 
plastice, vitráži i realizacím do architektury. Jeho tvorba je výjimečná 
nejen technologickou dokonalostí, náročností a objevností, ale také 
čistotou vizuálního vyznění a návazností na nejlepší tradice českého 
sklářství. Výstava je doplněna unikátními uměleckými šperky 
z rukou jeho dcery Elišky Lhotské. Mladá a úspěšná absolventka 
Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni se věnuje 
především konceptuálně laděnému šperku založenému na vtipné 
hře s materiálovou i významovou transformací. Další součástí 
výstavy jsou konceptuálně pojaté instalace Ondřeje Viceny.
Výstava potrvá do 17. 10.

Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

ZPÁTKY KE KOŘENŮM …

Název výstavy pořádané Galerií města Trutnova jako součást 
programu k 70. výročí založení Základní umělecké školy v Trutnově 
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 zaplní 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 
Skavove aj.
Prolínání umění a lidských duší pikantně doplní 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.
Tento pomyslný strom poznání a umění je opravdu velmi 
košatý, a tak se omlouváme všem, jež nebylo možné dohledat 
a zkontaktovat. 
Setkání pedagogů a bývalých absolventů ZUŠ završí výjimečně 
v úterý 27. 10. v 17:00 hodin vernisáž s hudebním překvapením 
v podobě neodolatelné moderní písničkářky a muzikantky. 
Bára Mochowa vystudovala jazzový-popový zpěv na Pražské 
konzervatoři a Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze a je 
také absolventkou trutnovské ZUŠ. Mnozí si ji pamatují nejen ze 
středověko-renesanční kapely Villanella pod vedením Martina 
Matysky. 
Výstava potrvá do 29. 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 až do 6. 1.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN KNIHOVEN
Od 5. do 10. 10. vyhlašuje sekce SKIP celostátní akci Týden 
knihoven. Jako každý rok v tomto týdnu poskytujeme v knihovně 
na Krakonošově náměstí i v jejích pobočkách svým klientům 
velmi vítanou výhodu - „amnestii“ (promíjení sankčních poplatků 
za nedodržení výpůjční doby). Proto, pokud máte nějaké 
dokumenty již dlouho, můžete je vrátit, aniž byste zaplatili sankci. 

Také jsme pro vás připravili několik akcí:

POPRVÉ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 
HURÁ DO KNIHOVNY

Pobočka Horní Staré Město si v tomto týdnu dovoluje pozvat 
do knihovny paní učitelky z mateřských i základních škol. Bude 
pro ně připraveno mnoho pěkných knížek. Případné zájemce 
pracovnice prosí, aby se včas ozvali a domluvili si přesný termín 
návštěvy: tel. 499 733 539, e-mail: hsm@mktrutnov.cz

Další akce se budou konat ve studovně knihovny na Krakonošově 
náměstí:

AUTORSKÉ ČTENÍ REGIONÁLNÍHO SPISOVATELE 
TOMÁŠE TOMANA
úterý 6. 10. v 17:00 hodin

Pracovnice knihovny vás srdečně zvou na autorské čtení mladého 
regionálního spisovatele Tomáše Tomana. Autor bude předčítat 
ze svého románu Někdy příště a představí i svoji aktuální knižní 
novinku Borovice. 
Tomáš Toman se narodil roku 1990 v Praze, avšak celý jeho 
dosavadní život je spjat s malebnou krajinou Krkonoš. Vystudoval 
Střední průmyslovou školu Trutnov. Literární tvorbě se věnuje již 
od dětství. Vedle tvorby v oblasti prózy se zabývá také skládáním 
hudby a psaním písňových textů. Autorovou knižní prvotinou je 
novela Rychlost osudu, vydaná v roce 2013. Příběh se odehrává 
v prostředí motoristického sportu. V roce 2014 vyšlo volné 
pokračování Rychlosti osudu s názvem Cesta mezi světy. Jeho 
další tvorba se věnuje aktuálním tématům, jako je kariérismus, 
mezilidské vztahy, ale i láska a lidská tajemství ... Autor v průběhu 
podvečera zahraje ukázku ze svojí písničkářské tvorby.

JAK SI SAMI MŮŽEME ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA 
A NAŠE ZDRAVÍ

čtvrtek 8. 10. v 17:00 hodin

Beseda o irisdiagnostice. Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem 
zlepšit kvalitu svého života. Dozvíte se více o svém zdravotním 
a duševním stavu, jaký vliv na něj má Vaše smýšlení a životní styl. 
Krom jiného i odhalíte chyby ve svých stravovacích návycích a co 
vše má vliv na imunitní systém člověka. Zájemcům bude možné 
v průběhu besedy provést diagnostiku.

A na závěr Týdne knihoven akce pracovnic oddělení pro děti:

PIRÁTI SEDMI SVĚTOVÝCH MOŘÍ
Jako již každoročně, v rámci Týdne knihoven, proběhne tolik 
oblíbené nocování. Letos naše nejpilnější čtenáře čeká tajemné 
a vzrušující dobrodružství s piráty sedmi světových moří. Společně 
s námi děti odhalí největší pirátské tajemství a během plnění 
sedmi úkolů podniknou na našem korábu nezapomenutelnou 
a dobrodružnou plavbu za pravým pirátským pokladem 
v třpytivých vodách Karibiku. Proto není třeba váhat a je třeba 
konat! Vyplouváme v pátek 9. 10. v 19:00 hodin a do pirátského 
přístavu dorazíme v sobotu 10. 10. v 8:00 hodin. Akce je určena 
našim čtenářům od 6 do 12 let. Přihlášky jsou v oddělení pro děti 
k vyzvednutí od 21. 9. do 6. 10. 

Do konce měsíce se uskuteční ještě další akce:

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
pondělí 12. 10. od 9:00 do 11:00 hodin

Zveme všechny maminky i tatínky s jejich dětmi k příjemně 
strávenému dopoledni. V pobočce HSM na ně budou čekat 
zajímavé knížky plné pěkných obrázků.

HAVAJSKÉ OSTROVY
úterý 20. 10. od 17:00 hodin

Známý cestovatel a spisovatel Petr Nazarov nám přiblíží osobní 
zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havajských ostrovech. Svá 
vyprávění spojí s videoprojekcí o místních zvycích, tanci Hula Hula, 
šamanismu a léčitelství, o přírodních krásách ostrovů a putování 
po jednotlivých ostrovech - Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai, Big 
Island ...

KLUB DRÁČEK
čtvrtek 22. 10. od 16:00 do 17:30 hodin

Při našem dalším setkání klubu Dráček potkáte bezpočet duchů 
a strašidel, od milých a neškodných strašidýlek přes zlomyslné 
skřítky až po nebezpečné přízraky. Pokud máte dost kuráže, přijďte 
se seznámit s tajemnými obyvateli karlovarského a ústeckého 
regionu. Součástí našeho setkání bude i výtvarná dílnička. Těšíme 
se na odvážné čtenáře od 6 do 12 let.

LUKÁŠ RITTSTEIN A BARBORA ŠLAPETOVÁ

Výstava sochaře Lukáše Rittsteina a fotografky Barbory 
Šlapetové je pokračováním více než patnáctiletého projektu, 
který se nese v duchu cest ke hvězdám, zachycuje setkání 
dvou naprosto odlišných světů - domorodé kultury a moderní 
civilizace. Znalosti a zkušenosti papuánských kanibalských kmenů 
byly dokumentovány antropology, misionáři a geologickými 
průzkumníky, nikdy však očima umělců. Od roku 1997 uskutečnili 
Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein několik výprav do vzdálených 
oblastí západní Papuy a Papuy-Nové Guineje, kde zkoumali místní 
domorodé kmeny a jejich kulturu. Oba umělci tak spojili své 
osudy s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek. 
Jejich životní cesty jsou spojené i v osobním životě, žijí ve Vraném 
nedaleko od Prahy, kde vychovávají své tři dcery.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury 
ČR.
do 27. 10. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY: PRO REBEKU
Pořadatel: Nadace „Rebečina Křídla“ 

ve spolupráci s Buřtárnou U Pěti buků a UFFO - SCT

V Uffu vystoupí Michal Hrůza - zpěvák, skladatel a textař, zakládající 
člen a dlouholetý frontman skupiny Ready Kirken, který se v roce 
2006 vydal na sólovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy. Charitativní 
koncert je určen na pomoc roční Rebece trpící nemocí motýlích 
křídel.
Koncert je na stání.
úterý 27. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
250 Kč, v den koncertu 300 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 9.
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NEPÁL 2015 ANEB JAK SE ZEMĚ ZATŘÁSLA

Cílem letošního výletu do exotického Nepálu bylo přesvědčit se, 
zda tam opravdu ještě nejvyšší vrchol naší planety Mt. Everest 
je. Naplánovali jsme termín, trasu a v dubnu vyrazili. To jsme ale 
ještě netušili, že ne vše se naplánovat dá. S většími či menšími 
problémy jsme za tři týdny prochodili mnohá údolí kolem pána 
horstva, brodili se nečekaným množstvím jarního sněhu a při 
výstupu na nejvyšší bod našeho putování 5357 m vysoký Gokyo 
Ri lapali po dechu. Nakonec jsme ale vše zdárně zvládli, spoustu 
toho nafotili a domnívali se, že nás již nemůže nic zaskočit. Chyba. 
Zemětřesení o síle 7,9 stupně, které nás zastihlo poslední den 
treku v horské Lukle, změnilo nejen osudy mnoha místních lidí, 
ale i významně poznamenalo poslední dny našeho himálajského 
pobytu, o katastrofě, kterou napáchalo v historickém centru 
Káthmandú, ani nemluvě. Těším se na Vás. Srdečně zve Ctibor 
Košťál.
pondělí 12. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 9.

PUTOVÁNÍ VÝCHODEM
Turecko, Írán, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie

Lucie Horová a Martin Marcinčín koncem léta minulého roku 
podnikli více než dvouměsíční cestu převážně autostopem 
přes místa známá i neznámá. Své zkušenosti přiblíží obrazem 
i vlastním vyprávěním o přírodě, národních parcích Turecka, 
Íránu a Zakavkazska, o setkáních s lidmi nejrůznějších kultur 
a náboženství, o životě obyčejných lidí v zemích striktního Islámu. 
Prostor budou mít i mýty a předsudky - jak je poznávali na vlastní 
kůži.
pondělí 19. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 21. 9.

KRÁSA A HROZBY AFRIKY
Je naděje na záchranu africké fauny?

Zakladatel spolku na záchranu afrických zvířat Wildafrica Radek 
Klimeš Vás seznámí s nádhernou africkou přírodou, která bohužel 
mizí doslova před očima. Proč tomu tak je, dá se tomu zabránit? 
O tom všem se dozvíte a můžete i následně diskutovat. Zároveň 
se s Vámi podělí o znalosti z ochrany a života afrických zvířat. 
Tentokrát uvidíte Afriku jinýma očima, ne tak, jak ji vidí návštěvník, 
který jen projede, vyfotí a následně se chlubí, kde všude byl a co 
všechno viděl. 
Ve foyer kina Vesmír je až do 26. 10. výstava dokumentů 
a fotografi í, která rovněž celé téma přibližuje a přináší aktuální 
údaje o situaci a možnostech ochrany africké přírody.
pondělí 26. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 21. 9.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Činoherák Ústí n. L.
Představení pro děti od 5 let. Pohádka s písničkami zpracovává 
hravou formou klasický příběh o Sněhurce, ve kterém dobro zvítězí 
nad zlem. Pohádková klasika, která získala díky humoru Františka 
Marka úplně jiný rozměr.
Režie: Natália Deáková. Hrají: Anna Fišerová, Marek Pospíchal, 
Jaroslav Achab Haidler, Matúš Bukovčan, Marta Vítů, Jan Jankovský, 
Nataša Gáčová, Jan Plouhar, Kryštof Rímský, Petr Panzenberger, Jiří 
Maryško, Anita Krausová, František Marek.
neděle 11. 10. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 120 Kč, 
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 9.

SEKÁČ DĚDEČEK
Divadlo D 21
Představení pro diváky od 13 let a dospělé. Rodinná sešlost 
za hranicemi života. Představme si, že opravdu existuje ta bytost 
s kosou. Ví toho o nás hodně, ale zdaleka ne všechno. Ví, že muži 
a ženy se můžou mít rádi a že z jejich lásky se pak rodí děti (alespoň 
v tom lepším případě). Tahle bytost zná naše životy od začátku až 
do konce ... A i přesto neví, jaké to je. A teď si představme, že se 
tahle bytost rozhodne udělat něco velmi neobvyklého. Co se stalo? 
Neví to ani Zuzanka, která se jedné noci dozví, že musí najít svého 
dědečka. A také za něj udělat jeho práci.
Režie: Peter Chmela. Hrají: Stela Chmelová, Hana Mathauserová, 
Michal Dudek, Petr Pochop, Gustav Hašek j.h.
Ke každé zakoupené vstupence získáte jednu vstupenku zdarma. 
neděle 18. 10. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 90 Kč, 
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 9.

SMOLÍČEK
Divadlo Dívadlo
Představení pro děti od 3 let. To je tak, když se Smolíček 
pacholíček, obyčejný kluk, a táta, který má moc práce, sešli 
v garáži. Zlaté parohy? Komu patří? Určitě tomu jelenovi, co 
chodí každé ráno na pastvu a varoval Smolíčka, ať nikdy nikomu 
neotevírá. Smolíček slíbil, jenže ... Není lehké odolat. Komu? 
Jezinkám, těm nejzábavnějším bytostem, jaké si umíte představit. 
Režie: Markéta Mráziková Pellarová. Hrají: Vojtěch Morava a Jakub 
Baran.
neděle 25. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč, 
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 21. 9.

VEČER DUCHŮ
Téma: Tajemné nálady

Poslední říjnový večer je plný tajemství, strašidel, duchů ...  
UFFO - SCT připravilo akci pro děti - tradičně pod názvem VEČER 
DUCHŮ, tentokrát na téma: TAJEMNÉ NÁLADY. Můžete se 
vydat na cestu městem a zjistíte, že místa, o kterých si myslíte, 
že je dobře znáte, v tomto večeru najednou vypadají jinak, jsou 
tajuplná, tajemná, strašidelná svým zvláštním přítmím či světlem, 
nečekanými mihotavými stíny, někde se objevují i duchové 
a dušičky. Přijďte - poznáte tajemné nálady našeho města, na závěr 
si však můžou děti užít i diskotéku.
Akce je určena dětem školního věku, mohou ji však zvládnout 
i nebojácné 4-5leté děti. 
Pozor! Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání u startu, zakupte 
si vstupenky v předprodeji. Vstupenky budou mít půlhodinovou 
startovní platnost (17:30 - 18:00, 18:00 - 18:30, 18:30 - 19:00). 
V dané půlhodině se budete moci vydat na trasu. Celková kapacita 
počtu účastníků bude omezena.  
sobota 31. 10. ** start u Staré radnice na Krakonošově náměstí - 
trasa městem - cíl a diskotéka před Uffem ** start 17:30 - 19:00 
hodin ** vstupné - startovné 40 Kč ** předprodej vstupenek 
od 29. 9. pouze v Inforecepci UFFO
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VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA
Činoherní divadlo A: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Pokračování osudů tří sester ze hry Davida Drábka JEDLÍCI 
ČOKOLÁDY. RÓZA (Pavla Tomicová) provozuje temnou Sluj, kam 
se chodí lidé léčit pobytem v naprosté tmě. HELENA (Isabela 
Smečková Bencová) s Janem sledují trhliny ve vzájemném vztahu 
a v potu tváře vychovávají přechytralá dvojčata Loretu a Olivera. 
Ludvík se živí jako soukromé očko a před jeho metodami bledne 
i komisař Clouseau. Na scéně se objevuje mladý uhrančivý lékař. 
A vzápětí i sestra VALÉRIE (Pavlína Štorková), aby pomohla 
s asociálními dvojčaty. Vše se zahustí a rozvibruje do koktejlu 
z lásky, násilí, poťouchlosti a kouzel, jak to má ve správné romanci 
být. Láska nebeská podruhé při zastávce v Čechách. I když už to 
vypadalo, že v téhle části světa nestaví ...
Autor a režie: David Drábek. Hrají: Isabela Smečková Bencová, 
Pavla Tomicová, Pavlína Štorková, Jan Vápeník, Jiří Zapletal, Jan 
Sklenář/Vladimír Polívka, Vilma Dršatová/Sofi e Šedivková, Vendelín 
Vávra/Jan Václavík, Miroslava Vyletělová, Jan Bílek, Viktor Prokeš.
pondělí 5. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 350, 325, 
300 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 9.

MARIE ANTOINETTA
Činoherní divadlo B: Městské divadlo Kladno

Příběh nejstylovější královny světové historie! Marie Antoinetta 
žije v lesku Versailles, ve světě nevídaného přepychu 
a radovánek. Své poddané oslňuje stále novými a dražšími 
kostýmy s extravagantními parukami. Doba se však prudce mění 
a v revolučních časech královna rychle vychází z módy. Rázem je 
z ní jen rozmařilá neřestnice obviňovaná ze všech myslitelných 
zločinů. Jak neztratit hlavu ve zběsilém víru rozbouřené revoluce? 
Tragická fraška o dramatických osudech rakouské princezny, která 
shodou neuvěřitelných historických okolností vešla do dějin jako 
poslední královna Francie.
Režie: Daniel Špinar. Hrají: Pavlína Štorková, Jolanda de Polignac, 
Bohdana Pavlíková, Lenka Zahradnická, Ondřej Novák, Jiří Böhm, 
Jiří S. Hájek, Hynek Chmelař, Šárka Opršálová, Tomáš Petřík.
úterý 6. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 320, 
295 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 9.

PEKLO - DANTOVSKÉ VARIACE
Divadelní delikatesy: Koprodukce 420PEOPLE, 

Experimentální prostor NoD a Jedl o. s.

David Prachař v hlavní roli tragikomického podobenství o souboji 
se smutkem, nudou a leností, které se vkrádají do lidského života 
po uplynutí jeho první poloviny. Peklo není místo, je to stav duše. 
Hudba a tanec v kolotoči nudy, lenosti a apatie. Po úspěšném Máji, 
který mohli diváci v trutnovském Uffu zhlédnout na začátku roku 
2014, se jedná již o druhé představení propojující na divadelní 
scéně Davida Prachaře a prestižní český soubor současného tance 
420PEOPLE. 
Představení vzniklo v koprodukční spolupráci 420PEOPLE, 
Experimentálního prostoru NoD a Jedl o.s. Partnerem inscenace je 
Národní divadlo. Vznik představení podpořily: Nadace BNP Paribas, 
Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Nadace Život umělce, 
Nadace Český literární fond a Státní fond kultury ČR. Projekt bude 
v Trutnově uveden jako Ozvěny festivalu Malá inventura.
Režie: Jan Nebeský. Účinkují: Lucie Trmíková, David Prachař, 
420PEOPLE - Nataša Novotná, Václav Kuneš (Vojtěch Rak), Štěpán 
Pechar, Saša Volný (Milan Odstrčil).
středa 7. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 330, 305, 
280 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 9.

CYRANO
Divadlo a hudba: Divadlo R. Brzobohatého, Praha

Hudební adaptace historického příběhu. Nádherný příběh 
plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne! Cyrano - muž bez 
bázně a hany - je legendární postavou, symbolem cti, odvahy 
a mužnosti, Gaskoněc s proslule dlouhým nosem, který se na smrt 
zamiluje do své sestřenice Roxany. Své city se jí však neopovažuje 
přiznat, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v krásném, 
ale hloupém Kristianovi ... Touha a nenaplněná láska na pozadí 
válečných bojů ...
Silný příběh umocněný romantickými písněmi a skvělou hudbou 
Ondřeje Brzobohatého. 
Režie: Hana Gregorová. Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský/
Přemysl Pálek, Eva Burešová/Kateřina Velebová, Petr Vágner, 
Martin Sochor, Vojtěch Hájek, Petr Semerád, Michal Roneš, Tomáš 
Slavíček, Pavla Procházková, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, 
Antonín Hardt, Karel Hábl, Petr Oliva.
sobota 17. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč 
** předprodej vstupenek od 14. 9.

DRAKIÁDA
Pořadatel: UFFO - SCT a RC Modeláři Trutnov

Soutěž v létání draků pro děti i dospělé. Součástí akce bude také 
prohlídka modelů letadel a letadýlek. Společný start všech draků 
je naplánován na 14:00 hodin. Proto prosíme všechny soutěžící 
o včasný příchod. Prezence soutěžících bude možná od 13:00 
do 13:45 hodin. Soutěž bude ukončena v 15:00 hodin. Vyhlášení 
výsledků je naplánováno přibližně na 15:45 hodin. Zajištěn bude 
prodej občerstvení. Hlavní cenou je vyhlídkový let, připraveny jsou 
i další ceny.
neděle 4. 10. ** letiště ve Volanově ** prezence soutěžících 
13:00 - 13:45 hodin, start 14:00 hodin ** bez vstupného

TŘI SESTRY
Předkapela: MZH

Legendární skupina Tři sestry letos slaví 30. narozeniny a při 
této příležitosti se po několika letech vrací do Trutnova. Kromě 
tradičních hitů Zelená, Sovy v mazutu nebo Život je takovej zazní 
i nové písně z letošního alba Fernet Underground.
Koncert je na stání.
neděle 8. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
310 Kč, v den koncertu 350 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 9.

foto: archiv Divadla R. Brzobohatého
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TRUTNOVSKÝ PODZIM 2015
35. mezinárodní hudební festival

Pořádá UFFO - SCT 
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA 

za podpory KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Generální partner festivalu: KASPER Trutnov

pátek 9. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
vstupné 130 Kč, studenti 65 Kč
ARIE ANTICHE A ROMANTIKA
MARTINA KOCIÁNOVÁ - mezzosoprán
KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa
Program: A. Vivaldi, G. F. Händel, G. B. Bononcini, G. Paisiello, 
G. Scarlatti, J. S. Bach, M. Grandjany, Ch. W. Gluck, P. Eben, 
J. H. Trneček, B. Smetana, A. Dvořák
Patron koncertu: ZPA Smart Energy a.s.

úterý 13. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 190 Kč, studenti 95 Kč
COPENHAGEN PIANO QUARTET (Dánsko)
BENEDIKTE DAMGAARD - housle
KRISTINA FIALOVÁ - viola
ADAM STADNICKI - violoncello
NEEL TEILMANN - klavír
Program: G. Mahler, F. Kuhlau, A. Dvořák
Patroni koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

pátek 16. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 150 Kč, studenti 75 Kč
BACH 330
MARTIN ZBROŽEK - housle
HANA POLANSKÁ TUREČKOVÁ - tanec
LUKÁŠ MACHÁČEK - akrobacie
Program: J. S. Bach, M. Zbrožek

úterý 20. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 150 Kč, studenti 75 Kč
VOLÁNÍ SLUNCE
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
JIŘÍ CHVÁLA / PETR LOUŽENSKÝ - sbormistr
JAN KALFUS - klavír
Program: G. P. da Palestrina, J. Mysliveček, A. Koželuh, J. Novák, 
I. Kurz, J. Elberdin, W. A. Mozart, J. Brahms, P. I. Čajkovský, 
A. Dvořák, Z. Lukáš, O. Mácha
Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.

úterý 27. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin 
vstupné 130 Kč, studenti 65 Kč
PAVEL VORÁČEK - klavír
Program: L. Janáček, L. van Beethoven, B. Smetana, J. Brahms 
Patron koncertu: Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

středa 18. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 290 Kč, studenti 145 Kč
MOZART - SALIERI - závěrečný koncert 
ADAM PLACHETKA - basbaryton
CZECH ENSEMBLE BAROQUE ORCHESTRA
ROMAN VÁLEK - dirigent
Program: W. A. Mozart, A. Salieri
Patron koncertu: KASPER Trutnov

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Při současném zakoupení 1 vstupenky BACH 330 + 1 vstupenky 
VOLÁNÍ SLUNCE + 1 vstupenky MOZART - SALIERI získáte zdarma 
1 vstupenku na libovolný koncert v Koncertní síni B. Martinů nebo 
1 vstupenku na COPENHAGEN PIANO QUARTET. 
Podmínky: Uvedená akce platí do vyprodání kapacity sálů. U akce 
nelze kombinovat dohromady základní vstupné se vstupným pro 
studenty.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE
2. 11.  KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ

Divadelní delikatesy: La Fabrika, hrají Arte et Merte - 
Anna Polívková a Martha Issová
Vstupné 345, 305, 280 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 10.

8. 11.  TŘI SESTRY  
  Koncert na stání

Vstupné v předprodeji 310 Kč, v den koncertu 350 Kč. 
Předprodej vstupenek od 7. 9.

9. 11.  PUTOVÁNÍ DO BYLINKOVÝCH RÁJŮ
Pavel Apostolaki - cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 10.

10. 11.  FURTLUFTDURCHTOUR
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková v zábavném pořadu 
Vstupné 260, 240 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 10.

11. 11.  MARTIN A SNĚHULKOVÉ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni, 
lampionovým průvodem a krátkým programem

12. 11.  CHANSON? ŠANSON!
Divadlo a hudba: Divadelní spolek Kašpar
Vstupné 345, 320, 295 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 10.

15. 11.  POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 90 Kč, se slevovou kartou 72 Kč. 
Předprodej vstupenek od 12. 10.

18. 11.  MOZART - SALIERI
Recitál Adama Plachetky (basbaryton) za doprovodu 
Czech Ensemble Baroque Orchestra, dirigent - Roman 
Válek. Závěrečný koncert festivalu Trutnovský podzim.
Vstupné 290 Kč, studenti 145 Kč. 
Předprodej vstupenek od 31. 8.

22. 11.  BAČKŮRKY A STARÁ BOTIČKÁRNA
Rodinné UFFOkousky: Pruhované panenky
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 90 Kč, se slevovou kartou 72 Kč. 
Předprodej vstupenek od 12. 10.

23. 11.   OMÁN - ZEMĚ SULTÁNOVA
Cestopisný večer Pavla Svobody
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 10.

24. 11.   LENI
Činoherní divadlo B: Divadlo v Řeznické, Praha
Vstupné 360, 335, 310 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 10.

26. 11.  TESTOSTERON
Činoherní divadlo A: Divadlo Komedie, Praha / 
provozovatel Divadlo Company.cz 
Vstupné 330, 305, 280 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 10. 

27. 11.  JUBILEJNÍ KONCERT 
K 90. NAROZENINÁM ZDEŇKA TRNKY
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 31. 8.

29. 11.  VÁNOČNÍ STROM 2015
Program, stánkový adventní prodej, 
slavnostní rozsvícení stromu

1. 12.  ČECHOMOR - KOOPERATIVA TOUR 2015
Koncert na stání
Vstupné v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 390 Kč
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KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. čtvrtek
19:00 hodin

AMY ART fi lm - pro náročnější diváky
Britský dokumentární fi lm. Kým ve skutečnosti byla dívka, 
která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co skrývala 
a proč zemřela v pouhých 27 letech?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 80 Kč

2. pátek
16:30 hodin

UUUPS! NOE ZDRHNUL
Německo-lucemburský animovaný fi lm. Tvorečci Dejv a jeho 
syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu 
na poslední chvíli.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 86 minut ** vstupné 90 Kč

2. pátek
3. sobota
19:00 hodin

EVEREST (2D)
Americké dobrodružné drama. Napínavá cesta dvou různých 
expedic, které během cesty na nejvyšší horu světa překračují 
své hranice při jedné z nejsilnějších sněhových bouří.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 120 Kč

4. neděle
16:30 hodin

MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE (2D)
Francouzský animovaný fi lm. Zlé síly ukradnou Slunce, a tak 
Mune musí udělat vše pro obnovu světa. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

4. neděle
19:00 hodin

EVEREST (3D)
Americké dobrodružné drama.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 140 Kč

5. pondělí
6. úterý
19:00 hodin

KURÝR: RESTART
Francouzský akční thriller. Profesionální kurýr Frank Martin se 
musí proti své vůli spojit s nájemnou vražedkyní Annou, aby 
zlikvidovali skupinu ruských překupníků lidí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

7. středa
10:00 hodin 

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

7. středa
19:00 hodin  

MARŤAN (2D)
Americké akční sci-fi . Astronaut Mark Watney během mise 
na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky 
planetu opustil v domnění, že je mrtvý. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 134 minut ** vstupné 120 Kč

8. čtvrtek
19:00 hodin  

MARŤAN (3D)
Americké akční sci-fi . 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 134 minut ** vstupné 140 Kč

9. pátek
10. sobota
16:30 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Zdá se, že se hotelu 
začíná dařit ... Dracula ustoupil ze svých zásad ubytovávat 
pouze příšery, a tak se hotel otevírá i lidským návštěvníkům.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** 
vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč

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

WE ARE YOUR FRIENDS - PÁRTY ZAČÍNÁ
Americké hudební romantické drama. Ctižádostivý 23letý 
DJ Cole tráví dny tím, že kuje pikle se svými přáteli z dětství 
a po nocích pracuje na skladbě, se kterou udělá díru do světa.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

11. neděle
16:30 hodin
 

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (3D)
Americká animovaná rodinná komedie. 
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** 
vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

12. pondělí
19:00 hodin

NEPÁL 2015 aneb Jak se země zatřásla
Cestopisný pořad Ctibora Košťála. 
Vstupné 80 Kč

13. úterý
14. středa
19:00 hodin   

LAPUTA
České milostné drama. Johanka je majitelkou kavárny 
s názvem Laputa, která - jako stejnojmenný létající ostrov 
z knihy Gulliverovy cesty - je jejím ostrovem. Bude jí ale stačit 
k pocitu úplnosti a štěstí?
Mládeži nepřístupno ** 93 minut ** vstupné 110 Kč

15. čtvrtek
19:00 hodin

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY
 ART fi lm - pro náročnější diváky
Český dokumentární fi lm vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, 
textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci.
Mládeži přístupno ** 100 minut ** vstupné 80 Kč

16. pátek
17. sobota
16:30 hodin

PAN (2D)
Americký dobrodružný rodinný fi lm. Příběh sirotka, který je 
unesen do kouzelné Země Nezemě a tam zásadně mění svůj 
osud, když se stává někým, kdo bude navždy známý jako 
Peter Pan.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

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

WILSONOV
Česko-slovenská detektivní komedie. Příběh ve stylu slavných 
českých fi lmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu 
v Karpatech s J. Macháčkem a V. Dykem v hlavních rolích.
Mládeži přístupno ** 115 minut ** vstupné 120 Kč

18. neděle
16:30 hodin

PAN (3D)
Americký dobrodružný rodinný fi lm.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 111 minut ** vstupné 130 Kč

19. pondělí
19:00 hodin

PUTOVÁNÍ VÝCHODEM 
Turecko, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie
Cestopisný pořad L. Horové a M. Marcinčína.   
Vstupné 80 Kč           

20. úterý
21. středa
19:00 hodin
      

PURPUROVÝ VRCH
Americký horor. Vizuálně poutavý gotický horor s T. Hiddles-
tonem v hlavní roli mladého muže, který si do velkého vikto-
riánského domu přivede novomanželku. Ta ale musí čelit jeho 
záhadné minulosti.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

22. čtvrtek
19:00 hodin

MARGUERITE ART fi lm - pro náročnější diváky
Francouzsko-české komediální drama. Paříž dvacátých let a zámož-
ná žena, milovnice hudby a opery, která už celé roky pravidelně 
zpívá pro své hosty. Zpívá ale falešně a nikdo jí to zatím neřekl.
Mládeži přístupno ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 Kč

23. pátek
24. sobota
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

23. pátek
19:00 hodin

MUŽ NA LANĚ (3D)
Americké drama. Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale 
jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi 
Světového obchodního centra a v jeho stopách se již nikdy nikdo 
nevydá.
Mládeži přístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 140 Kč

24. sobota
25. neděle
19:00 hodin

MUŽ NA LANĚ (2D)
Americké drama.
Mládeži přístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 110 Kč

25. neděle
16:30 hodin

BARBIE ROCK’N ROYALS
Americká animovaná hudební pohádka. Barbie se stává 
plnohodnotnou fi lmovou hvězdou jako rocková princezna.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 84 minut ** 
vstupné 100 Kč, děti do 15 let 80 Kč

26. pondělí
19:00 hodin

KRÁSA A HROZBY AFRIKY
Je naděje na záchranu africké fauny? 
Cestopisný pořad R. Klimeše.                  
Vstupné 80 Kč

27. úterý 
28. středa 
19:00 hodin

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
Britsko-francouzské drama. Vzrušující příběh cyklistické 
kariéry L. Armstronga z doby, kdy zápasí s rakovinou a kdy on 
i jeho američtí kolegové cyklistice dominují a mění tento ryze 
evropský sport na světový fenomén.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

28. středa
16:30 hodin

TŘI LOUPEŽNÍCI
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky. 
Mládeži přístupno ** 65 minut ** vstupné 30 Kč

29. čtvrtek
19:00 hodin 

LOVE (2D) ART fi lm - pro náročnější diváky
Francouzské erotické drama. Láska je genetická potřeba. 
Láska je změněný stav vědomí. Láska je tvrdá droga.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 130 minut ** vstupné 80 Kč

30. pátek
31. sobota
LISTOPAD
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

30. pátek
31. sobota
LISTOPAD
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

 

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

 ŘÍJEN 2015
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