ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ZÁŘÍ 2016
pátek 2. 9.

G
 ARAGE PARTY VOL. 4
Účinkují: COLOURSOUND SYSTEM,
TRAUTENBERK SQUAD, COMBAIN COMPANY
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO - garáž ** 19:00 - 03:00 hodin ** vstupné 130Kč
neděle 4. 9.
T
 RUTNOVSKÝ JARMARK
Tradiční celodenní městská slavnost
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin
úterý 6. 9.
P
 OVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče na rodičovské dovolené
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
úterý 6. 9.
R
 ODINNÁ FARMA SEDMIKRÁSKA
Přednáška bylinkářky Hany Urbánkové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
sobota 10. 9.
P
 OMNÍKY NA VÁLKU 1866 V TRUTNOVĚ
A OKOLÍ
Projekce s průvodním slovem PhDr. Ondřeje
Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově **
14:00 hodin
sobota 10. 9.
R
 OZLOUČENÍ S LÉTEM
Zábavné odpoledne pro celé rodiny
Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie
Trutnov
u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku
** 15:00 - 18:00 hodin
sobota 10. 9.
D
 NY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
neděle 11. 9.
Téma: Památky a komunity
Víkend zpřístupněných památek, doprovodný
program
Podrobné informace na www.uffo.cz
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
pondělí 12. 9.   D
 OPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Akce pro rodiče a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 - 11:00 hodin
sobota 17. 9.
S
 ETKÁNÍ
16. ročník festivalu country & bluegrass skupin.
Vystoupí: Sunny Side, Jimmy Bozeman and Lazy
Pigs, Větráci, Phobos a Tendr.
Pořadatel: country skupina Tendr
restaurace ve Lhotě u Trutnova ** 18:00 hodin
** vstupné 89 Kč ** rezervace míst:
Mirek Podlipný - tel.: 604 973 681,
e-mail: podlipny@sollertia.cz
středa 21. 9.
AIRGROUND
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 22. 9.
P
 REZENTACE NOVÉ PUBLIKACE
O HRANIČÁŘÍCH Z KRKONOŠ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 18:00 hodin
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sobota 24. 9.

neděle 25. 9.

pondělí 26. 9.

pondělí 26. 9.

čtvrtek 29. 9.

pátek 30. 9.

M
 ONSTER OF METAL AND HARDCORE XII
Hrají: X-Core, Spasm, NBF, Prokion, Diligence,
Not Fragile, Yethell
Pořadatel: Libor Mazura
restaurace Voletiny ** 17:00 hodin **
vstupné 150 Kč ** doprava na akci zajištěna
V
 ŠECHNO JSEM VIDĚLA
Autorský divadelní projekt
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
A
 KADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Monika a Jirka Vackovi:
Patagonie a Antarktida - vítr a led
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
M
 ONIKA A JIRKA VACKOVI:
JAPONSKO & KOREA - DO TOKIA POD STAN
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
B
 LÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Divadelní představení mimo předplatné
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!
INDIÁNSKOU STEZKOU
Akce pro čtenáře od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:30 hodin

VÝSTAVY
do 4. 9.

do 9. 9.

do 15. 9.

do 25. 9.

do 30. 9.

do 30. 9.

S
 TARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ
ZÁVODY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH
A POHLEDNICÍCH DO ROKU 1950
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
J OSEF KALENSKÝ: PŘÍRODA, HORY A LIDÉ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
T
 KALCOVSTVÍ A ŘEMESLA V KRKONOŠÍCH
Rozšířená interaktivní expozice
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny **
otevřeno: úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin
H
 RANIČÁŘI Z KRKONOŠ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
s Československou obcí legionářskou Jednotou Mladá Boleslav a z. s. Rota Nazdar
z Bakova nad Jizerou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
P
 AVEL NOVOTNÝ: METAMORFÓZY
Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma
S
 OCHY VE MĚSTĚ VII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
centrum města

do 2. 10.

1. 9. - 31. 10.

7. 9. - 11. 10.

8. 9. - 15. 10.

9. 9. - 6. 11.

15. 9. - 4. 11.

20. 9. - 2. 10.

1
 866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA
V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
A
 LEŠ RYBÍN: MANCHESTER MOMENTS
Fotografie vznikly v letech 2014 a 2015 při
cestách do Manchesteru, kde se střídá moderní
architektura a pojetí současnosti s tradičním
anglickým způsobem života.
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
T
 OMÁŠ POLCAR: KRAJINY II
Vernisáž 6. 9. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO
J AROSLAV KOLÉŠEK: SOCHY A OBJEKTY
Vernisáž 7. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
Z
 HISTORIE ŽELEZNICE V TRUTNOVĚ
Vernisáž 8. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,
České dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel
Česká Třebová, provozní jednotka Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
C
 TIBOR KOŠŤÁL: 50 LET S FOTOGRAFIÍ
Vernisáž 14. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
T
 RADIČNÍ VÝSTAVA SPOLKU
PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
Vernisáž 19. 9. od 17:15 hodin
Pořadatel: Spolek podkrkonošských výtvarníků
Trutnov
Stará radnice na Krakonošově náměstí **
otevřeno: denně 9:00 - 12:00
a 13:00 - 17:00 hodin

KURZY
sobota 3. 9.

sobota 10. 9.

od 22. 9.

pátek 30. 9.
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E
 FEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
První z pěti setkání. Základní kurz s tématy:
Základní principy přirozené výchovy, Rodinné
konstalace, Komunikace (jak věci říkat, aby nás
dítě slyšelo), Tresty a odměny, které fungují,
Rodinné rady a mnohé další.
Více informací: www.rodicovstvi9.webnode.cz
Pořadatel: Mgr. Jana Bartoňová
Centrum pro pěstounské rodiny Maják
(Školní 13) ** 9:00 hodin
D
 EN V DOMĚ POD JASANEM
V rámci Dnů evropského dědictví lze vyzkoušet
práci na řadě dobových nástrojů, připraveny
budou dětské dílny - výroba mýdel, svíček,
kreativních ,,placek“ (buttonů) apod.
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny ** 10:00 - 15:00 hodin
H
 LINĚNÉ ČTVRTKY
Kurz keramiky pro začátečníky i pokročilé nad
16 let. 10 večerů vždy ve čtvrtek.  
Více informací: tel. 724 180 505
Pořadatel: Ludmila Rosiová
18:00 - 20:00 hodin ** cena 950 Kč + materiál
a výpal
K
 ERAMICKÉ ODPOLEDNE
Pro dospělé i děti (v doprovodu dospělého).
Výroba keramické zvonkohry, pro pokročilejší

květináče a mísy s podzimními motivy.
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem, Voletiny ** 16:00 hodin **
cena 270 Kč, děti 70 Kč
B
 IBLICKÉ POSTAVIČKY
Tvorba pohyblivých postaviček vycházejících
z biblických motivů. K tvorbě stačí mít základní
schopnost ručního šití. Kurz zvládnou i šikovné
děti nad 12 let nebo muži.
Více informací: www.rodicovstvi9.webnode.cz
Pořadatel: Mgr. Jana Bartoňová
Mateřské centrum KAROlínka ** začátek 7. 10.
v 18:00 hodin, konec 8. 10. v 16:00 hodin

7. - 8. 10.

PŘIPRAVUJE SE
neděle 6. 11.

B
 ONI PUERI
Koncert chlapeckého sboru
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** předprodej vstupenek od 1. 6. v TIC
na Krakonošově nám.

JAZZINEC 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
spolupořadatel UFFO - SCT za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

AUTUMN PARTY
18. ročník Jazzince uzavřou dva pečlivě vybraní hosté na tradičních
Autumn party. Čeká nás smršť nové jazzové energie od největšího
objevu loňského roku a hlas zpěváka, který patří k ozdobám
prestižních světových koncertních sálů. Předprodej vstupenek
od 9. 9. Více informací: www.jazzinec.cz

OSTRICH QUARTET
čtvrtek 27. 10. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Česko-polská kapela, která byla na loňském finále aplaudována
publikem jako nejpřekvapivější koncertní zážitek festivalu. Mladí
muzikanti, studující převážně v rakouském Linci, si vydobyli respekt
u mezinárodních porot, kritiků i publika pro svou dokonalou
souhru, zaujetí a osobitý vybroušený styl.

DHAFER YOUSSEF
pondělí 7. 11. ** 19:00 hodin ** UFFO
Unikátní a nepřeslechnutelný hlas, o kterém se říká, že „dokáže
zastavit válku“. Tuniský skladatel, zpěvák, hráč na loutnu oud
a hlavně zářivá hvězda na pomezí jazzu a world music představí se
svou kapelou unikátní koncertní program Birds Requiem na dvou
koncertech v České republice - v Brně a v Trutnově.

NOVÝ FILMOVÝ FESTIVAL
KLÍČOVOU DÍRKOU K SOUSEDŮM!
Do Hollywoodu daleko - do Polska blízko. Poznejme krásu polských
filmů. Vzpomenete si na jména skvělých polských režisérů? Co
takhle Andrzej Wajda, Roman Polanski nebo Pawel Pawlikowski?
Zakládáme novou tradici filmových zážitků – česko-polský a polskočeský filmový festival. Během víkendu 16. - 18. 9. bude v Trutnově
k vidění několik skvělých polských filmů, dokumentů a pohádek
pro děti. Týden před tím budou české filmy k vidění v polské Lodži.
V době uzávěrky RL nebyl ještě znám přesný program, takže
informace hledejte na www.jazzinec.cz a na tradičních
informačních místech. Filmy budou k vidění zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 6. 9. ** 9:00 hodin
První poprázdninové setkání klubíku Povídálci. Po letní pauze
budou na děti čekat jejich kamarádi z Pařezové chaloupky - Křemílek
a Vochomůrka. Společně si přečteme pohádku a prohlédneme si
nejnovější knížky. Akce je určena pro děti a rodiče na rodičovské
dovolené, program probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku
a počtu přítomných dětí.

RODINNÁ FARMA SEDMIKRÁSKA
úterý 6. 9. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Již podruhé k nám zavítá bylinkářka Hana Urbánková se svými
přírodními produkty. Seznámí nás s bylinkami, vysvětlí jejich využití
pro naše zdraví a podělí se s námi o pár tipů, jak je co nejšetrněji
a nejvýhodněji zpracovat. I tentokrát budete mít možnost si její
sirupy a bylinné sypané čaje zakoupit.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
V POBOČCE KNIHOVNY V HSM
pondělí 12. 9. ** 9:00 - 11:00 hodin
Po prázdninách zveme všechny maminky i tatínky, aby přišli
do pobočky knihovny v HSM a strávili se svými ratolestmi dopoledne
mezi pěknými knížkami a stejně starými kamarády.

INDIÁNSKOU STEZKOU
pátek 30. 9. - sobota 1. 10.
S blížícím se Týdnem knihoven proběhne v oddělení pro
děti tolik oblíbené podzimní nocování. Letos naše nejpilnější čtenáře čeká tajemné a vzrušující dobrodružství s příslušníky indiánských kmenů z prérií Severní Ameriky. Společně
s námi děti nahlédnou do indiánské vesnice, způsobu života jejích obyvatel, seznámí se s indiánskými rituály a symboly.
Indiánský oheň se rozhoří v pátek 30. 9. v 19:30 hodin
a s malými nocležníky se rozloučíme v sobotu 1. 10. v 8:00
hodin. Akce je určena našim čtenářům od 6 do 12 let.
Přihlášky na akci budou v oddělení pro děti k vyzvednutí od
19. do 23. 9.

TRUTNOVSKÉ PAMÁTKY
středa 5. 10. ** 9:30 hodin ** ve studovně
Dovolujeme si pozvat naše nejstarší čtenáře na tradiční dopolední
posezení se čtením a tentokrát i s diskuzí. Pracovnice knihovny si
připravily program věnující se trutnovským památkám. Návštěvníci
se dozvědí z různých zdrojů o zajímavé historii a současnosti
našich nejznámějších pamětihodností: o radnici, trutnovských
kostelích, kaplích, původních hradech a tvrzích a dalších
důležitých historických stavbách na území města Trutnova.
Budeme rády, když i návštěvníci přispějí svými osobními
vzpomínkami či autentickými materiály k tématu (např. fotografie,
články, deníky a podobné záznamy), a doplní tak povědomí
o historii města Trutnova všem přítomným.

POZVÁNKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Jako každoročně nabízíme našim nejmenším čtenářům pravidelné
návštěvy oddělení pro děti. Prosíme paní učitelky, aby nás
kontaktovaly osobně nebo telefonicky na tel. čísle 499 815 544
začátkem září. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Během května a června se v oddělení pro děti konalo slavnostní
pasování prvňáčků na čtenáře. Letos se do projektu přihlásily
dvě první třídy ze ZŠ R. Frimla, tři první třídy ze ZŠ kpt. Jaroše
a jedna první třída ze ZŠ Náchodská. Během školního roku nás děti
navštívily několikrát. Poprvé to bylo na podzim, kdy se zúčastnily
základní knihovnické lekce. V březnu si přišly poslechnout
besedu na téma Pohádky a při poslední návštěvě zavítaly
do pohádkového království Královny Abecedky, aby se z nich
po splnění tří náročných úkolů stali rytíři řádu čtenářského. Každý
malý čtenář s sebou přinesl královně a šaškovi dáreček. Tentokrát
děti připravily krásné obrázky s motivy abecedy, autoportréty,
vlastní tvorbu říkanek a rýmovaček, velký dort s abecedou a jiná
milá překvapení. Výtvory prvňáčků byly během letních prázdnin
vystaveny v oddělení pro děti. Na památku dostali pasovaní
prvňáčci čtenářský list, šerpu nebo vzpomínkový odznáček a jiné
odměny, které pro ně připravily paní učitelky ve spolupráci s rodiči.  
Tato akce bude probíhat i v příštím školním roce. Bližší informace
sdělí pedagogům prvních tříd pracovnice oddělení pro děti v září
na tel. čísle 499 815 544.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

JAROSLAV KOLÉŠEK: SOCHY A OBJEKTY
Doc. Jaroslav Koléšek se už trutnovské veřejnosti představil
ukázkou ze své práce v rámci letošního ročníku akce Sochy
v Trutnově, kde vystavil své objekty Velký misionář a Drapák. Bližší
setkání s jeho uměleckou tvorbou přináší výstava v prostorách
Galerie města Trutnova. Jaroslav Koléšek studoval sochařství
na Ostravské univerzitě v ateliéru Mária Kotrby, který nyní sám
vede. Jeho objekty se opírají o znalost figury, i když to nemusí
být patrné na první pohled. Vytváří sochařské objekty z tradičních
materiálů, jako jsou kámen, sklo a bronz, ale často je používá
netradičním způsobem. Jakkoli hledá nové cesty vyjádření, jsou
jeho práce stabilní, pevné a v jádru klasické. Vyznačují se citlivým
přístupem ke stylizaci forem, uzavřeností tvarů, harmonickým
vyzněním. Tematicky se dotýká otázek technického pokroku a jeho
dopadu na člověka, se značnou dávkou skepse nahlíží na dopad
technologických výdobytků na náš svět, zaznamenává konflikt
mezi metafyzikou a technikou. Výstava bude zahájena ve středu
7. 9. v 17:00 hodin. Potrvá do 15. 10.

CTIBOR KOŠŤÁL: 50 LET S FOTOGRAFIÍ
Výstavní prostory městského úřadu budou od září patřit letošnímu
jubilantovi, známému trutnovskému fotografovi Ctiboru Košťálovi. Ctibor Košťál sice pochází z Broumovska, řadu let však žije
v Trutnově a jeho umělecká fotografická tvorba je dlouhodobě
zaměřená na zachycení krás Krkonoš. Kromě toho vstupuje stále více do povědomí jako nadšený cestovatel - dobrodruh, který
umí zájemce o nejrůznější vzdálené destinace zaujmout nejen svojí
fotografickou tvorbou, ale také živým vyprávěním, jak dokazuje
na četných veřejných promítáních snímků ze svých cest. Vernisáž
výstavy pořádané při příležitosti autorových šedesátých narozenin
se uskuteční ve středu 14. 9. v 17:00 hodin, výstava potrvá do 4. 11.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

STARÉ TRUTNOVSKÉ FABRIKY: PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY
NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH
A POHLEDNICÍCH DO ROKU 1950
Výstava historických fotografií a pohlednic z období před rokem
1950 připomíná podobu mnohdy dnes již dávno neexistujících
trutnovských továren. K vidění jsou unikátní snímky přádelen
a tkalcoven lnu, cihelen, papíren, slévárny, výrobny cukrovinek,
pivovaru, ale např. i historicky první automobilky ve východních
Čechách. Výstava potrvá do 4. 9.

Československa. Publikace vznikla jako knižní vydání stejnojmenné
výstavy, kterou je možné až do 25. 9. zhlédnout v prostorách
trutnovského muzea. Díky tomu je kniha doplněna katalogizující
formou o fotografie unikátních exponátů, které se na výstavě
podařilo shromáždit. V poutavé grafické formě se tak čtenář
seznámí se začátky hraničářů, jejich mírovou aktivitou, organizací
v předvečer druhé světové války i zánikem jednotky v březnu roku
1939. Nedílnou součástí jsou i nové informace v oblasti působení
příslušníků praporu v odboji proti nacismu. Kniha je doplněna
o množství unikátních a dosud nepublikovaných fotografií
z archivů institucí i jednotlivců. Prezentace nové knihy se uskuteční
ve čtvrtek 22. 9. od 18:00 hodin. Vstup zdarma.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

HRANIČÁŘI Z KRKONOŠ
Výstava připomíná existenci Hraničářského praporu 2, tedy
vojenské jednotky, která v našem regionu působila v letech 1920 1938 a svá kasárna měla v Trutnově, Vrchlabí a Broumově. Prapor
zajišťoval obranu státní hranice v prostoru od Jestřebích hor
po Krkonoše. Na výstavě je k vidění nejen výzbroj a výstroj praporu,
ale i množství unikátních fotografií a dokumentů vztahujících se
k činnosti této elitní vojenské jednotky. Výstava je pořádána spolu
s Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi
a z. s. Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou. Výstava potrvá do 25. 9.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Letos si připomínáme již 150. výročí prusko-rakouské války, jejíž
bitvy se odehrály i v našem regionu. Muzejní výstava připomíná
nejen bitvu u Trutnova 27. června 1866, která byla jedinou
vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severního bojiště,
ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení
některých z nich do pruského Hlohova. Výstava potrvá do 2. 10.

Z HISTORIE ŽELEZNICE V TRUTNOVĚ
Výstava, jejímž spolupořadatelem jsou České dráhy, akciová
společnost, Depo kolejových vozidel Česká Třebová, provozní
jednotka Trutnov, se zaměří na takřka půl druhého století dlouhou
historii železnice v Trutnově. K vidění bude velké množství
historických fotografií z železniční historie, dále jízdní řády,
jízdenky a další trojrozměrné exponáty. Vernisáž výstavy, pořádané
u příležitosti 145. výročí založení lokomotivního depa v Trutnově,
se koná ve čtvrtek 8. 9. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 6. 11.

POMNÍKY NA VÁLKU 1866 V TRUTNOVĚ A OKOLÍ
Projekce s průvodním slovem historika PhDr. Ondřeje Vašaty
připomene na historických snímcích nejznámější pomníky
na prusko-rakouskou válku roku 1866, které jsou doslova rozesety
v Trutnově a jeho nejbližším okolí. Projekce se uskuteční v sobotu
10. 9. od 14:00 hodin. Vstup zdarma.

PREZENTACE NOVÉ PUBLIKACE
O HRANIČÁŘÍCH Z KRKONOŠ
Kniha Hraničáři z Krkonoš vznikla díky úzké spolupráci Jednoty
Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, Muzea
Podkrkonoší v Trutnově a z. s. Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou.
Publikace přibližuje dějiny vojenské jednotky Hraničářského
praporu 2, který byl ve 20. a 30. letech neodmyslitelně spjat
s regionem Trutnovska, Broumovska i centrálních Krkonoš
a v roce 1938 byl strategickou složkou při plánované obraně

TRUTNOVSKÝ PODZIM
36. mezinárodní hudební festival
Pořádá UFFO - SCT pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA
pátek 7. 10. ** vstupné 180 Kč
ANDA-LOUISE BOGZA - soprán
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ - klavír
Program: V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, F. Chopin, G. Bizet,
A. Catalani, F. Liszt, F. Cilea
úterý 11. 10. ** vstupné 160 Kč
LOUTNA ČESKÁ
ENSEMBLE INÉGAL
ADAM VIKTORA - umělecký vedoucí
GABRIELA EIBENOVÁ - soprán
DANIELA ČERMÁKOVÁ - alt
PETR DANĚK - průvodní slovo
Program: Adam Václav Michna z Otradovic
pátek 14. 10. ** vstupné 130 Kč
CARMEN
Koncertní provedení
EDITA ADLEROVÁ (Carmen) - mezzosoprán
PETRA FROESE (Michaela) - soprán
LIBOR KASÍK (Don Chosé) - tenor
DANIEL KLÁNSKÝ (Escamillo) - baryton
LUKÁŠ KLÁNSKÝ - klavír
Program: Georges Bizet
úterý 18. 10. ** vstupné 180 Kč
DIANNE BAAR (Rakousko) - klavír
Program: L. van Beethoven, F. Chopin, S. Rachmaninov,
M. Balakirev/M. Glinka, R. Schumann, E. Granados
úterý 25. 10. ** vstupné 130 Kč
ŠTĚPÁN PRAŽÁK - housle
DRAHOMÍRA TVRDÍKOVÁ - viola
Program: W. A. Mozart, A. B. Bruni, V. Monti, A. Piazzolla
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Všechny koncerty začínají v 19:00 hodin. Konají se v Uffu nebo
v Koncertní síni B. Martinů. Předprodej vstupenek od 5. 9.
Možnost zakoupit vstupenky on-line na www.uffo.cz
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TRUTNOVSKÝ JARMARK

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Celodenním programem Vás bude mluveným slovem provázet
KAREL ZIMA.
9:30
11:00
13:00
14:00
14:45
16:00
16:45

Zahájení programu:
POULIČNÍCI a moderátor
CROSSBAND - mladá popová kapela
JAM & BAZAR - revival koncert největších světových hitů
70. (a 80.) let 20. století
DOG DANCE - tanec Vandy se psem Brendou
HODINY - poprocková skupina
POLE DANCE - tanec u tyče na téma James Bond
PETRA JANŮ a skupina AMSTERDAM

POHÁDKY U MUZEA PODKRKONOŠÍ - DIVADLO STUDNA
10:00
O Bajajovi
13:30
O zakleté princezně
15:30
Syndibád
LIDOVÉ PÍSNIČKY MEZI LIDMI - POULIČNÍCI
Budou hrát a zpívat v 10:00 - 10:45 a 12:00 - 12:45 hodin.
ZÁBAVNÉ ATRAKCE pro děti i dospělé
PRODEJ VE VÍCE NEŽ 100 STÁNCÍCH od 9:30 do 18:00 hodin. Ukázky
řemesel a rozmanitá nabídka rukodělných výrobků a zajímavostí,
občerstvení.
neděle 4. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:00 hodin **
bez vstupného

PAVEL NOVOTNÝ: METAMORFÓZY
„Narodil jsem se v Praze v roce 1963. Od roku 1968 bydlím
v Odoleně Vodě. Fotografii se věnuji od dětství a od roku 1991 se
mi koníček stal prací. Podkladem pro vznik mé volné tvorby je sklo
a jeho práce s nasvícením, hloubkou ostrosti. Snažím se přetvořit
svět před sebou do zcela jiné, vesmírné dimenze. Je jen na divákovi,
zda na hru přistoupí a ponoří se spolu se mnou do světa fantazie.
Vnímání mé tvorby je těžší právě o to, že potřebuji aktivní
spolupráci s divákem. Fotky nejsou dělány prvoplánově,“ říká
Pavel Novotný.
do 30. 9. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání
filmu ** vstup na výstavu zdarma

TOMÁŠ POLCAR: KRAJINY II
Tomáš Polcar patří mezi výrazné osobnosti umělecké generace 90.
let, která na naši výtvarnou scénu přinesla významné osvěžení. Přes
klasický výraz je konceptualista a jde mu zásadně o sdělení. V životě
i v tvorbě pokládá pro zachování jejich smyslu bezpodmínečné
usilování o duchovní přesah. Není ortodoxním vyznavačem. Je
hledačem z přesvědčení, že duch se projevuje v mnoha tvářích
a tvarech a člověk se k němu může svobodně vztahovat.
Tomáš Polcar prošel na AVU třemi osobitými ateliéry
a poznamenaly ho tři umělecké legendy: Hugo Demartini, Aleš
Veselý, Milan Knížák. Od Demartiniho si vzal cit pro materiál
a formu, od Veselého zaujetí obsahem, energiemi, proporcemi,
od Knížáka zaostření na reflexi, komunikaci, myšlenku.
Vernisáž se koná v úterý 6. 9. od 18:00 hodin. Úvodní slovo kurátorka Lucie Šiklová.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
7. 9. - 11. 10. ** 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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TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Dny evropského dědictví (DED), kdy jsou zdarma zpřístupněny
památkové objekty, se letos v Trutnově uskuteční o víkendu
10. - 11. září. Garantem je město Trutnov, koordinátorem celé akce
je UFFO - SCT.
Památkové objekty, které v rámci DED budete moci navštívit,
jsou uvedeny v propagačním letáku, jenž je součástí Radničních
listů. Stejně tak jsou tam uvedeny také informace o připraveném
doprovodném programu.
DED budou slavnostně zahájeny v sobotu 10. 9. - tradičně
dopoledne na Krakonošově náměstí, tentokrát však už od 9:30
hodin. V letošním roce, kdy si připomínáme kulaté 150. výročí bitvy
u Trutnova r. 1866, můžete kromě tradičního natírání pamětní
desky r. 1866 být na Krakonošově náměstí také svědky příjezdu
císaře Františka Josefa I. Bude se jednat o scénický obraz (hranou
scénku) za účasti historických vojenských jednotek. Bude tím
připomenuta skutečná událost - návštěva císaře v Trutnově, která
se uskutečnila na podzim 1866. František Josef I. jako starostlivý
panovník tehdy přijel do Trutnova, aby se osobně dozvěděl, jaký
měly na město a jeho občany dopad válečné události.
Od 10:30 hodin se pak na náměstí rozezní world music inspirovaná
moravskou tradiční hudbou - hodinový koncert skupiny TOMÁŠ
KOČKO & ORCHESTR.
Písničkář Tomáš Kočko vstoupil do povědomí širší veřejnosti
recitálem, v němž uvedl zhudebněnou poezii Ladislava Nezdařila,
básníka píšícího v dialektu beskydských horalů. Zpopularizoval
a pro mnohé objevil beskydského barda, který své dílo zasvětil
rodným horám, jejich obyvatelům, zvykům ... Tyto písně tvoří
podstatnou část Kočkova repertoáru, který už několik let uvádí
v hudební formaci „Tomáš Kočko & orchestr“. Další část repertoáru
tvoří původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou tematikou,
zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi, legendárním hrdinovi
beskydských hor. Repertoár doplňují osobité úpravy tradičních
písní z Moravy.
Zvuk kapely je akustický, poučený rockem, etnickou hudbou
i jazzem. Skupina vystupovala na mnoha významných festivalech
world music, festivalech folkových, folklorních, rockových,
metalových i festivalech alternativní hudby v ČR i zahraničí. Skupina
je dvojnásobným držitelem ceny Anděl za album roku, CD Poplór
bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts. Se svou
muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždí kapela
Evropu od Ruska až po Irsko. Nástrojové obsazení: Tomáš Kočko
(kytara, mandolína, zpěv), Helena Vyvozilová (zobcové flétny,
dvojačka, housle, cimbál, vokály), Libuše Černá (viola, housle,
vokály, zpěv), Pavel Bongo Plch (perkuse, cimbál, vokály), Roman
Plaširyba (kontrabas, vokály), Stanislav Pliska (bicí, perkuse).

AIRGROUND
Divadelní delikatesy: Cirk La Putyka
O cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou přitažlivostí.
Klesání i stoupání v jímavém příběhu, v němž se cirkusová
umění (závěsná akrobacie, acro-yoga a další) prolínají s živou
hudbou a s prvky pohybového a tanečního divadla. Ocitneme se
ve vzpomínkách, které se přicházejí rozloučit, vyletíme do výšin,
seskočíme s padákem, necháme se zachránit a zjistíme, zda je
možné se osvobodit od svazující minulosti. Každý se musíme
rozhodnout, jak naložíme se životem, i když to není jednoduchá
volba.
Nahlédněte do jednoho životního příběhu a nechte se inspirovat
k novým vzletům. Událost, která balancuje na hraně několika
divadelních tvarů. Co se stane, když neudržíme rovnováhu?
Koncept: Štěpán Benyovszký, Tom Rychetský a kol. Hrají: Anna
Schmidtmajerová, Šárka Bočková, Tereza Toběrná, David Hlaváč.
Délka představení: cca 55 minut
středa 21. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 340, 315,
290 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 6.

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?
Činoherní divadlo A: Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko

VŠECHNO JSEM VIDĚLA
Proč mají někteří jedinci tak silnou potřebu tvořit, že je může zastavit jen smrt? Jaká je role ženy v dnešní společnosti? Jaké má
potřeby, jaká jsou její očekávání a co se naopak očekává od ní?
Co všechno může být tělo? Může být prostředníkem, nástrojem,
příbytkem, měřítkem, přítelem i nepřítelem. Jednoznačné odpovědi na tyto otázky pravděpodobně neexistují.  Autorský divadelní
projekt „Všechno jsem viděla“ je spíše jakési nahlédnutí do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení až po absolutní
bezmoc, utrpení a beznaděj.
Na vzniku projektu „Všechno jsem viděla“ se podílelo několik performerek. V představení vystupuje vždy jen jedna a vzniká tak jeho
jedinečná verze. Divák je fyzicky účasten světelných i zvukových atmosfér, na dosah performerky, vtažen do děje i intimního prostoru
doslova všemi smysly.
Projekt je inspirován životem a dílem Adrieny Šimotové, Hildegardy
z Bingenu, Virginie Woolfové, Adély Täubelové, Simone Weilové,
celého tvůrčího týmu a mnohých dalších žen i mužů.
Tvůrčí tým: Jan Beneš, Dora Bouzková, Michal Cáb, Helena Čtyroká,
Veronika Knytlová, Barbora Látalová a Kristýna Täubelová.
Premiéra 19. 9. 2016 ve Studiu Alta v Praze, mimopražská premiéra
25. 9. 2016 v trutnovském Uffu a repríza 1. 10. 2016 ve Studiu Alta
v Praze.
Koproducentem projektu je UFFO - SCT.
Projekt finančně podpořily: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond
kultury a Nadace Život umělce.
https://www.facebook.com/vsechnojsemvidela
neděle 25. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 160 Kč **
předprodej vstupenek od 22. 8.

MONIKA A JIRKA VACKOVI:
JAPONSKO & KOREA - DO TOKIA POD STAN

Dá se říci, že toto komorní drama můžeme dnes již zařadit
do kategorie „moderní klasika“. Je plné překvapivých zvratů
i absurdních krutých her, je sondou do partnerských vztahů. Jedná
se bezesporu o jeden z nejpozoruhodnějších textů, které americká
dramatika druhé poloviny dvacátého století dala světu. Děj nás
zavede na soukromý večírek dvou manželských párů působících
na malé americké univerzitě. Hra boří mýtus o tzv. americkém
snu, poklidný dialog se tu záhy změní v řadu vzájemných urážek,
jízlivostí a „praní špinavého prádla“, které ukazuje na vnitřní
prázdnotu všech zúčastněných, na jejich traumata a také
povrchnost a dutost vzájemných vztahů. Hra od začátku až
do konce nechává diváky v napětí. Je pozoruhodné, že text, který
vznikl v 60. letech minulého století jako absurdní drama, dnes
zdaleka tolik absurdně nepůsobí. To, co se dříve jevilo jako nové
a překvapivé - drásavý pohled na strukturu vztahů, kruté manželské
hry, psychické i fyzické týrání - dnes již dávno není na jevištích tabu.
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Veronika Gajerová, Veronika Kubařová,
Aleš Procházka, Viktor Dvořák.
neděle 2. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 365, 340, 315 Kč **
předprodej vstupenek od 1. 9.

6

5044 kilometrů ujeli z japonského Sappora do jihokorejského
Soulu. Ze sedel kol poznali jak obyčejný venkov, kam
normální turisté zřídkakdy zavítají, tak rušné, hustě
osídlené a tepající světové metropole. Nevynechali návštěvy
nádherných starých chrámů, památek zapsaných v UNESCO,
vyhlášených přírodních krás, projeli nejkrásnější japonskou
cyklostezku Shimanami Kaidó, poznali zblízka i běžný život
japonských rodin a japonskou i korejskou pohostinnost.
Monika a Jirka Vackovi (www.altiplano.cz) již v Trutnově představili
svoji cestu jihoamerickým kontinentem (Expedice Altiplano), jsou
autory pěti knih a článků v časopisech. Posluchačům a divákům
představili svoje názory a zkušenosti v rozhlasových i televizních
pořadech.
pondělí 26. 9. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 22. 8.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

Pořadatel: UFFO - SCT a Klub vojenské historie Trutnov
Akce v rámci Dnů evropského dědictví - odpoledne pro celé rodiny.
K pohodové atmosféře přispěje kapela Patrolla, vystoupí taneční
skupina Star West. Připraveny jsou také soutěže a hry pro děti.
Občerstvení zajištěno.
sobota 10. 9. ** u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku **
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

RODINNÉ UFFOKOUSKY
Od října 2016 do dubna 2017 se můžete těšit na ty nejlepší
divadelní inscenace, které jsou určené jak malým návštěvníkům,
tak i jejich rodičům. Do Uffa přijede např. Divadlo Spejbla
a Hurvínka (Hurvínkův popletený víkend), Cirk La Putyka (Biograf),
Divadlo Krapet (Zimní příhody včelích medvídků) nebo Divadlo
Drak (O dvanácti měsíčkách). Více informací o představeních
najdete v brožuře, která je zdarma k dispozici buď v Inforecepci
UFFO, nebo je ke stažení na www.uffo.cz.
Pokud chcete celou sezonu 2016-17 navštěvovat Rodinné
UFFOkousky za zvýhodněné vstupné, můžete si za 90 Kč zakoupit
slevovou kartu, ke které navíc obdržíte drobný dárek. Držitel
karty pak bude moci uplatnit slevu 20 % ze vstupného na všech
15 představení. Sleva platí pouze do vyprodání kapacity sálu a je
určena maximálně pro 4 osoby. Nákup se slevou je možný pouze
v Inforecepci UFFO. Slevové karty budou v prodeji od 5. 9.  

TANEČNÍ KURZ
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE
Na podzim 2016 připravuje UFFO - SCT další Taneční kurzy pro
manželské páry a taneční dvojice - tradičně pod lektorským
vedením manželů Poznarových. Kurzy se budou konat v Národním
domě v říjnu a listopadu vždy v pátek večer: v říjnu 7., 14. a 21.,
v listopadu 4., 11. a 18. Na závěr pak bude 25. 11. věneček společný
pro oba kurzy.
Kurzy budou otevřeny dva: jeden z nich by měl být pro mírně
až středně pokročilé. O tom, komu bude určen druhý kurz, se
rozhodne podle počtu přihlášek. Bude:
a) buď pro začátečníky,
b) nebo pro pokročilé a více pokročilé s tím, že do programu kurzu
bude zařazena i výuka základů dalších tanců (např. samba,
rumba …).
Máte-li o taneční kurz zájem, můžete se přihlásit do 7. 9. 2016
na e-mailové adrese: rygrova@uffo.cz. Do e-mailu uveďte: jméno,
svou e-mailovou adresu, telefon. A především nezapomeňte
napsat, o který kurz máte zájem:
* o kurz pro začátečníky (kurz Z) - pro ty, kteří nikdy netancovali,
nebo absolvovali taneční kurz pro mládež před několika lety,
nebo mají za sebou kurz pro začátečníky a myslí si, že opakování
je matkou moudrosti,
* nebo o kurz pro mírně až středně pokročilé (kurz M) - pro ty, kteří
absolvovali taneční kurz 1-3krát, nebo před nedávnou dobou
taneční kurz pro mládež, mají zažité základy společenských
tanců,
* či o kurz pro pokročilé a více pokročilé (kurz P) - pro ty, kteří
absolvovali taneční kurz 3krát a vícekrát, dobře zvládají základní
figury všech vyučovaných tanců a chtějí si rozšířit své dovednosti
o další taneční figury a nové tance.
Po 9. září Vám pak podle přihlášek zašleme další informace.
Na základě toho pak budete mít do 30. 9. možnost uhradit
kurzovné 1.400 Kč za taneční pár.
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2. 10. 	DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků
6. 10.	NEFŇUKA aneb Podivuhodná dobrodružství Kristla
Špána na souši i na moři
Divadlo a hudba: The Tap Tap a hosté
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 9.
9. 10.	HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 9.
10. 10.	PaedDr. LIBOR TUREK: SLOVENSKÉ HORY
Cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 9.
12. 10.	ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
Koncert
Vstupné v předprodeji 290 Kč, v den koncertu 330 Kč.
Předprodej vstupenek od 8. 6.
15. 10.	KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
A PĚVECKÝ SBOR KÁCOV
Koncert
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 6.
16. 10.	PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU: DAVID A GOLIÁŠ
Rodinné UFFOkousky: Martin Sochor
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 9.
17. 10.	SLET BUBENÍKŮ
Koncert - Pavel Fajt, Milan Cais, Pavel Koudelka,
Tomáš Reindl, Miloš Vacík a další
Vstupné: do 30. 9. 290 Kč, od 1. 10. 330 Kč
24. 10.	Mgr. PAVLA APOSTOLAKI: VÝCHODNÍ ANATOLIE
Cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 9.
24. 10.	POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÉSE
Činoherní divadlo B: Divadlo Drak Hradec Králové
Vstupné 340, 315 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 9.
30. 10.	SÁVITRÍ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Líšeň
Představení pro děti od 8 let
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 9.
31. 10.	VEČER DUCHŮ
Akce (zejména) pro děti
Téma: Párty s Addamsovými
Vstupné 40 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 10. pouze
v Inforecepci UFFO.
18. 11.	BEN CRISTOVAO
Koncert na stání
Vstupné: do 31. 10. 270 Kč, od 1. 11. 330 Kč
20. 11.	BIOGRAF
Rodinné UFFOkousky: Cirk La Putyka
Vstupné 130 Kč. Předprodej vstupenek od 5. 9.

ZÁŘÍ 2016

KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. čtvrtek
19:00 hodin

2. pátek  
3. sobota
16:30 hodin

2. pátek  
3. sobota
19:00 hodin

4. neděle
16:30 hodin
4. neděle
19:00 hodin

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

8. čtvrtek
20:30 hodin

9. pátek
19:00 hodin

10. sobota
11. neděle
16:30 hodin
10. sobota
19:00 hodin

11. neděle
19:00 hodin

12. pondělí
19:00 hodin

13. úterý
14. středa
19:00 hodin
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MONTENEGRO
Česká road movie o srbské studentce psychologie a sociologie, která
se rozhodne v rámci psaní diplomové práce vyrazit na dobrodružnou
cestu do Černé Hory. Cesta jí ukáže, že život nemusí být vždy řízen
rozumem.
Do 12 let nevhodné ** 80 minut ** vstupné 100 Kč
OBR DOBR (2D)
Americký rodinný fantasy film. Příběh mladé dívky a laskavého
obra, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé
lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí.
Mládeži přístupno ** dabing ** 117 minut ** vstupné 110 Kč
TÝPCI A ZBRANĚ
Americký film podle skutečné události. Dvěma mladíkům se během
války v Iráku podaří získat velmi výnosnou zakázku americké armády
na obchod se zbraněmi, která se však ukáže jako zcela pochybná.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 114 minut ** vstupné 110 Kč
OBR DOBR (3D)
Americký rodinný fantasy film.
Mládeži přístupno ** dabing ** 117 minut ** vstupné 130 Kč
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Repríza veleúspěšného amerického romantického filmu o nečekané
lásce.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 Kč
SMRT VE TMĚ
Americký horor. Trojice teenagerů se živí vykrádáním domácností. Vše
se změní, když se vloupají do domu bohatého slepce.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 88 minut ** vstupné 120 Kč
NEONOVÝ BÝK
Brazilské drama ze smyslného světa brazilského venkova. Životy lidí
a zvířat se tu prolínají v živočišné směsi vášně a naděje. Hrdiny filmu
- pohledného kovboje Iremara, tanečnici Galegu a její malou dcerku
Cacá - ztvárnili dokonale autenticky etablovaní brazilští herci.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 80 Kč
NICK CAVE:
ART film - pro náročnější diváky
ONE MORE TIME WITH FEELING
Hudební film, ve kterém legendární australská kapela Nick Cave
& The Bad Seeds představí skladby z jejich netrpělivě očekávaného
šestnáctého alba. To vyjde 9. září, tedy den po jedinečné příležitosti
slyšet nové skladby v tomto filmu.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 112 minut ** vstupné 250 Kč
TAXI 121
Český thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy
sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oficiálně policie
přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti stále
neznámý.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 Kč
AŽ NA SEVERNÍ PÓL
Francouzský animovaný příběh o patnáctileté Saše, jež se vydá hledat
svého ztraceného dědečka, zkušeného námořníka, až na Severní pól.
Mládeži přístupno ** dabing ** 81 minut ** vstupné 100 Kč
BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaná, vtipná, trochu vulgární komedie o skupině potravin,
které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu
o své existenci a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni
a opustí supermarket.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 120 Kč
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
Americké drama dle skutečné události z roku 2009, kdy kapitán
„Sully“ nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách
řeky Hudson a zachránil 155 pasažérů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč
CASABLANCA
Americká kultovka z roku 1942. Romantické válečné drama o lásce
majitele nočního podniku v Casablance Ricka Blaina a maďarské
uprchlice Ilsy.
Mládeži přístupno ** titulky ** 102 minut ** vstupné 100 Kč
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Americké komediální drama. Svérázný a charizmatický otec vychovává
svých šest dětí hluboko v lesích mimo civilizaci podle svých představ.
Poté, co přijde nečekaná zpráva, začíná této rodině překvapivá
a zábavná cesta do civilizace, kde je vystavena zkouškám našeho
světa.
Mládeži přístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 80 Kč

15. čtvrtek
16. pátek
19:00 hodin

17. sobota
18. neděle
16:30 hodin

17. sobota
19:00 hodin

18. neděle
19:00 hodin

19. pondělí
20. úterý
19:00 hodin

21. středa
10:00 hodin

21. středa
19:00 hodin

22. čtvrtek
19:00 hodin

23. pátek
19:00 hodin

24. sobota
19:00 hodin

24. sobota
25. neděle
16:30 hodin
25. neděle
19:00 hodin
26. pondělí
19:00 hodin
27. úterý
28. středa
19:00 hodin

29. čtvrtek
19:00 hodin

30. pátek
ŘÍJEN
1. sobota
19:00 hodin

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
České drama o ilegálních kopáčích vltavínů v jižních Čechách. Velmi
fyzický a dobrodružný film, v němž dva kamarádi hledají, kopou
a posléze se potýkají s tím, co naleznou.
Snímek je doplněn krátkým animovaným předfilmem STROM
režisérky a výtvarnice L. Sunkové.
Do 12 let nevhodné ** 15 + 90 minut ** vstupné 110 Kč
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Německo-švýcarský rodinný dobrodružný film o osiřelém děvčátku
Heidi, které tráví šťastné dětství u svého dědečka v horách. Poté, co ji
teta odveze do města do zámožné rodiny, se Heidi moc stýská.
Mládeži přístupno ** dabing ** 105 minut ** vstupné 100 Kč
BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
Jedinečný filmový projekt autenticky zachycuje období koncertních
let 1962 - 1966 z perspektivy samotných The Beatles. Film přinese
exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také dosud nezveřejněné záběry.
Mládeži přístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 Kč
BŮH TI ŽEHNEJ, OZZY OSBOURNE
Unikátní portrét legendárního zpěváka mapující jeho nejtemnější
období a cestu zpět na vrchol.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN
Německé komediální drama. Třicátníci Andi a Benn mají na krku
smrtelnou diagnózu a mnoho času jim nezbývá. Rozhodnou se utéct
z hospice a užít si ty nejbáječnější dny v životě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 100 Kč
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Pásmo pohádek pro nejmenší. Krakonoš a škola, O chlapečkovi, který
se stal kredencí, Pan Tau jde do školy, O Matyldě s náhradní hlavou,
O parádivé Sally.
Mládeži přístupno ** 77 minut ** vstupné 30 Kč
PRÁZDNINY V PROVENCE
Česká komedie. Jakub Prachař, Vojta Kotek a Kryštof Hádek se po
zimní komedii Padesátka vracejí na plátna kin s letní atmosférou.
Do 12 let nevhodné ** 95 minut ** vstupné 110 Kč
PSÍ SRDCE
ART film - pro náročnější diváky
Francouzsko-americká dokumentární esej o vztahu člověka a psa,
o proměnách moderního světa, o důležitosti intimity a snění.
Mládeži přístupno ** titulky ** 77 minut ** vstupné 90 Kč
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget se ve
třetím díle potýká s neplánovaným těhotenstvím.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 120 Kč
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget se ve
třetím díle potýká s neplánovaným těhotenstvím.
Do 15 let nepřístupno ** dabing ** 123 minut ** vstupné 120 Kč
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Dobrodružná animovaná komedie. Čtvrté pokračování úspěšného filmu
o upovídaném jelenovi Elliotovi a rozmazleném medvědovi Boogim.
Mládeži přístupno ** dabing ** 84 minut ** vstupné 110 Kč
PRÁZDNINY V PROVENCE
Česká komedie.
Do 12 let nevhodné ** 95 minut ** vstupné 110 Kč
JAPONSKO & KOREA - DO TOKIA POD STAN
Cestopisný večer Moniky a Jirky Vackových.
Vstupné 80 Kč
VE JMÉNU KRVE
Americký film. Mel Gibson v roli bývalého člena motocyklového
gangu Johna Linka. John je opilec a narkoman, ale snaží se sekat
dobrotu. První správnou, i když nebezpečnou věc v životě udělá, až
když ho požádá o pomoc 16letá dcera v nesnázích.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 88 minut ** vstupné 110 Kč
CHRONIC
ART film - pro náročnější diváky
Mexicko-francouzské pozorovatelské drama o muži, pro kterého je
umírání denním chlebem. Poslední film mladého mexického režiséra
Michaela Franca, za který získal na FF v Cannes cenu za nejlepší scénář.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 90 Kč
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Americký film podle stejnojmenného úspěšného románu o tajemném
Jakeovi a jeho přátelích.
Mládeži přístupno ** titulky ** vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!
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   
* na rozhlasových vlnách

   (www.trutnovinky.cz)

