ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ŘÍJNU 2016
sobota 1. 10.

PUNKOVEJ VEČÍREK
Warm up 12. ročníku punkrockového festivalu.
Vystoupí: Dukla Vozovna, Dilemma In Cinema,
Bez šance.
Klub Kabinet
neděle 2. 10. DRAKIÁDA
Pořadatel: UFFO - SCT a RC Modeláři Trutnov
letiště ve Volanově ** prezence soutěžících
13:00 - 13:45 hodin ** start 14:00 hodin
neděle 2. 10. KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?
Činoherní divadlo A: MDP - Divadlo Rokoko
UFFO ** 19:00 hodin
pondělí 3. 10. STAŘEC A MOŘE
Představení pro 8. - 9. tř. ZŠ a SŠ:
Divadlo Tramtárie
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin
úterý 4. 10.
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče na rodičovské dovolené
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
úterý 4. 10.
VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Beseda
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
středa 5. 10.
TRUTNOVSKÉ PAMÁTKY
Setkání nejstarších čtenářů
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin
středa 5. 10.
FILMOVÝ KLUB: DOBERMANN
Francie/1997/J. Kounen. Akční krimi.
Klub Kabinet
čtvrtek 6. 10. NEFŇUKA
Divadlo a hudba: The Tap Tap a hosté
UFFO ** 19:00 hodin
7. 10. - 25. 10. TRUTNOVSKÝ PODZIM
36. mezinárodní hudební festival
Pořadatel: UFFO - SCT
neděle 9. 10. HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
Rodinné UFFOkousky:
Divadlo Spejbla a Hurvínka
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
pondělí 10. 10. POSTAVÍM SI DOMEČEK
Představení pro MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ:
Divadlo Michaely Novozámské
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
pondělí 10. 10. KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro děti a rodiče
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
pondělí 10. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PaedDr. Jan Luštinec: František Kaván
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 10. 10. PaedDr. LIBOR TUREK: SLOVENSKÉ HORY
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 11. 10. JAK MŮŽEME OVLIVNIT NÁŠ ŽIVOT POMOCÍ
FENG SHUI
1. část přednášky Ing. Moniky Gavulové
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
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středa 12. 10. FILMOVÝ KLUB: DONNIE DARKO
USA/2001/R. Kelly. Mysteriózní drama.
Klub Kabinet
středa 12. 10. ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 13. 10. GULLIVEROVY CESTY
Představení pro 4. - 7. tř. ZŠ: Divadlo D 21
UFFO ** 8:30 a 11:00 hodin
sobota 15. 10. KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
A PĚVECKÝ SBOR KÁCOV
UFFO ** 19:00 hodin
neděle 16. 10. PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU: DAVID A GOLIÁŠ
Rodinné UFFOkousky: Martin Sochor
UFFO ** 16:00 hodin
pondělí 17. 10. SLET BUBENÍKŮ
Koncert
UFFO ** 19:00 hodin
středa 19. 10. FILMOVÝ KLUB: LEGENDY Z DOGTOWNU
USA/2005/C. Hardwicke. Akční, sportovní,
životopisný ﬁlm.
Klub Kabinet
středa 19. 10. VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND
Pořadatel: VM ART production
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 20. 10. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 20. 10. STARŠÍ SESTRA SLAVNÝCH BRATRŮ
Přednáší PaedDr. Karel Řehák
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
pátek 21. 10. SONIC FALL VOL. III
Vystoupí: Hell Paso (noise-post hardcore),
Cumulonimbus (alternative/post-hardcore),
En Sterd (stoner rock-post metal),
MDMA (psychedelic-stoner rock)
Klub Kabinet
pondělí 24. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ing. Jaroslav Hyjánek: ZOO Dvůr Králové a její
záchranné projekty
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 24. 10. Mgr. PAVLA APOSTOLAKI: VÝCHODNÍ ANATOLIE
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
pondělí 24. 10. POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
Činoherní divadlo B: Divadlo Drak Hradec Králové
UFFO ** 19:00 hodin
středa 26. 10. FILMOVÝ KLUB: PRAVDIVÁ ROMANCE
USA/1993/T. Scott. Thriller, krimi.
Klub Kabinet
čtvrtek 27. 10. PROJEKCE FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTŮ
K HISTORII ŽELEZNICE V TRUTNOVĚ
Průvodní slovo Ing. Jaroslav Jörka a Jiří Beran
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 27. 10. OSTRICH QUARTET
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
čtvrtek 27. 10. MĚSTSKÉ ZÁSAHY TRUTNOV 2016
Slavnostní večer a zahájení výstavy, která se
koná 27. 10. - 27. 11. před Uffem.
Pořadatel: UFFO - SCT a TUarch, z.s.
UFFO ** 19:00 hodin
pátek 28. 10. DK - DJ´S NIGHT
DJ´s: Kump, Cyberpete, Grasshopper & friends
+ very special guest
Klub Kabinet
neděle 30. 10. SÁVITRÍ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Líšeň
UFFO ** 18:00 hodin
pondělí 31. 10. VEČER DUCHŮ
Téma: Párty s Addamsovými
Akce pro děti školního věku
UFFO ** start 17:30 - 19:00 hodin

KURZY
od 22. 9.

pátek 7. 10.
sobota 8. 10.

sobota 1. 10.

čtvrtek 6. 10.

pátek 14. 10.

VÝSTAVY
do 11. 10.

TOMÁŠ POLCAR: KRAJINY II
Galerie UFFO
do 15. 10.
JAROSLAV KOLÉŠEK: Z HLUBIN
Galerie města Trutnova
do 28. 10.
CTIBOR KOŠŤÁL: 50 LET S FOTOGRAFIÍ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
do 31. 10.
ALEŠ RYBÍN: MANCHESTER MOMENTS
Fotograﬁe vznikly v letech 2014 a 2015
Galerie Hippo (Bulharská 63)
do 6. 11.
Z HISTORIE ŽELEZNICE V TRUTNOVĚ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,
České dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel
Česká Třebová, provozní jednotka Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
do 31. 12.
1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ
U TRUTNOVA A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA
V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
3. 10. - 30. 10. RATIBOŘICKÝ MAPOVÝ OKRUH
Výstava fotograﬁí
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer
7. 10. - 27. 11. Z HISTORIE BASKETBALU V TRUTNOVĚ
Vernisáž 6. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ve spolupráci s BK LOKO Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
14. 10. - 29. 1. PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Vernisáž 13. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,
Fotoklub Omega, Společnost ochránců památek
ve východních Čechách
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
21. 10. - 22. 11. JIŘÍ GRUS: DRAK NIKDY NESPÍ
Vernisáž 20. 10. od 18:00 hodin
Galerie UFFO
27. 10. - 26. 11. NEVYLÉČITELNÍ ROMANTICI
Vernisáž 26. 10. od 17:00 hodin
Galerie města Trutnova
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pátek 14. 10.

sobota 15. 10.

sobota 15. 10.
neděle 16. 10.

sobota 15. 10.
neděle 16. 10.

středa 19. 10.

čtvrtek 20. 10.

sobota 22. 10.

HLINĚNÉ 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
BIBLICKÉ POSTAVIČKY
K tvorbě stačí základní schopnost ručního šití.
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
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Příprava a centrování hlíny, technika točení.
10:00 (obsazeno) a 14:00 hodin ** cena 450 Kč
VÝROBA MÝDEL
V ceně je 6 mýdel. Vhodné i pro děti.
16:30 hodin ** cena 270 Kč
SÍŤOVÁNÍ
Lektorka Jaroslava Raabensteinová. Zhotovíte
si síťovaný šátek nebo základ pro klasickou
síťovku.
16:00 hodin ** cena 270 Kč
HÁČKOVÁNÍ
Pro začátečníky. Vyrobíte vánoční ozdobu.
16:00 hodin ** cena 280 Kč, děti 70 Kč
VYŘEZÁVANÉ DŘEVĚNÉ LŽÍCE
Lektor: Karel Hekrle (www.zeleneremeslo.
wordpress.com). Práce se sekerkou a řezbářskými
noži, základy broušení a péče o nástroje.
10:00 hodin (8 hodin)
TKANÍ NA TKALCOVSKÉM STAVU
Varianta I. - tkaní na vícelistém stavu, základy
techniky, naučíte se číst vazební tabulky a tkát
složitější vzory. Utkáte si tašku, šálu, polštář.
Cena 1000 Kč (jednodenní).
Varianta II. - tkaní pokročilých vazeb.
Cena 1600 Kč (výuka pokračuje v neděli).
TKANÍ NA KARETKÁCH A PŘEDTKALCOVSKÉ
TECHNIKY
Seznámíte se s technikou zapjastek,
hřebenových stavů, rámového stavu atd.
Cena 1600 Kč
POWERTEX
Powertex je ideální pojivo, tužidlo i barvivo pro
různé materiály. Vyrobíte si loutku či plastiku do
interiéru.
16:00 hodin ** cena 400 Kč
CARDMAKING A SCRAPBOOKING
Tvorba papírových přání, pozvánek, rodinných
alb, rámečků s fotograﬁemi.
16:00 hodin ** cena 280 Kč, děti 70 Kč
ZÁKLADY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
Taška přes rameno. Přineste si látky, doplňky
budou k dispozici. Pokročilí se naučí všívat zip
a podšívku.
13:30 hodin (5 hodin) ** cena 550 Kč

PŘIPRAVUJE SE
neděle 6. 11.

BONI PUERI
Koncert chlapeckého sboru
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** předprodej vstupenek v TIC

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

DRÁČEK
čtvrtek 20. 10. ** 16:00 hodin ** oddělení pro děti

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN KNIHOVEN
Od 3. do 7. 10. vyhlašuje sekce SKIP celostátní akci Týden knihoven. Jako každý rok v tomto týdnu poskytujeme jak v knihovně
na Krakonošově náměstí, tak i v jejích pobočkách svým klientům
velmi vítanou výhodu - „amnestii“ (promíjení sankčních poplatků
za nedodržení výpůjční doby). Pokud máte nějaké dokumenty již
dlouho, můžete je vrátit, aniž byste zaplatili sankci.

TÝDEN KNIHOVEN V POBOČCE HSM
V týdnu knihoven od 3. do 7. 10. zveme do naší knihovny děti
a paní učitelky z mateřských i základních škol. Bude pro ně připraveno mnoho pěkných knížek. Zájemce prosíme, aby si domluvili
přesný termín návštěvy (tel. 499 733 539).

POVÍDÁLCI
úterý 4. 10. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti
Další setkání klubíku Povídálci. Děti si společně s kamarády z Pařezové chaloupky - Křemílkem a Vochomůrkou - přečtou pohádku a
prohlédnou 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.

TRUTNOVSKÉ PAMÁTKY
středa 5. 10. ** 9:30 hodin ** studovna
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.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 10. 10. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky i tatínky s jejich dětmi k příjemně strávenému dopoledni. Budou na ně u nás v pobočce HSM čekat zajímavé knížky plné pěkných obrázků.

JAK MŮŽEME OVLIVNIT NÁŠ ŽIVOT POMOCÍ FENG SHUI
1. část přednášky Ing. Moniky Gavulové
úterý 11. 10. ** 17:00 hodin ** studovna
Každá část našeho domova nám zrcadlí určitou životní oblast. Finance, vztahy, kariéra, děti ... Máte možnost pochopit, jak Váš domov na Vás působí, co Vám přináší, a můžete to změnit. Porozumět
vztahu mezi námi a prostředím okolo nás nám dává možnost ovlivnit tyto životní oblasti. Protože to, jací jsme, se odráží v našich příbytcích a to, jak vypadají naše domy a byty, nás neustále ovlivňuje.
Inspirovat nás přijede Ing. Monika Gavulová, konzultantka Feng
Shui a interiérová designérka. Přednáška bude rozdělena na dvě
části, druhá část proběhne 8. 11. v 17:00 hodin ve studovně.
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Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně
na další setkání klubu Dráček. Budeme si povídat o knihách, spisovatelích a ilustrátorech, nebudou chybět ani hry rozvíjející slovní
zásobu, tajenky, vyhledávání informací v on-line katalogu. Naučíme se správně zařazovat vrácené knihy, obalovat je a půjčovat.
Čas si najdeme i na četbu knih z našeho knihovního fondu. Dětem
umožníme prohlídku nejcennějších titulů naší knihovny. Akce je
určena dětem od 6 do 12 let.

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

OSTRICH QUARTET
čtvrtek 27. 10. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Ostrich Quartet - objev Jazzince 2015 - je považován za nejlepší
mladý český jazzový soubor.
Takto je popisuje recenzent: Vědělo se o jejich kvalitách, ale to, co
tihle mladí kluci předvedli, to byla pohádka! Strhující výkon podává především rytmika. Z nenápadných úvodů a jímavých tónů
dokáže kvartet vybudovat bouřící horu vypjatých emocí, gradace,
dynamiky, a to s nakažlivým mladistvým elánem.
Kapela byla v roce 2013 založena ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Ostrich Quartet zvítězil na soutěži JazzFruit v rámci festivalu MladíLadíJazz. Kapela zaujala televizní dramaturgy a byla hostem pořadu Tečka páteční noci, kde se střídala s legendární kapelou Jazz
Q. Martina Kratochvíla.
Soubor získal 2. cenu (a vloni 3. místo) na Krokus festivalu v polské Jelenie Goře, bubeník zde též obdržel individuální hráčskou
cenu. Členové poroty ocenili jeho vpravdě jazzovou hru. Ostrich
Quartet postoupil do ﬁnále European Jazz Competition, konaného v červnu 2015 v Rotterdamu, a jeho bubeník zde získal cenu za
individuální výkon.

DHAFER YOUSSEF
pondělí 7. 11. ** 19:00 hodin ** UFFO
Tuniský hráč na loutnu oud s transcendentním hlasem, na který
neexistují žádná měřítka.
„Nemám ponětí, co přijde, když začnu zpívat. Přestanu kontrolovat tělo a cítím víc svou duši,“ tvrdí hudebník, jehož koncerty
představují nekonečný posluchačský test, kolik je vůbec možné
unést hudební krásy. Pokud vás kdysi na Jazzinci odrovnal Ibrahim
Maalouf, připravte se na to samé. Akorát že do výšin nevystoupáte
se zvukem trumpety, ale s hlasem, o němž napsali: „Snad by mohl
zastavit i válku.“
Popsat Dhaferovu hudbu není jednoduché, až tolik postrádá jakékoliv přirovnání. Nazvat ji experimentálním moderním jazzem
znamená uchýlit se k velkému zjednodušení, nezahrnujícímu súﬁjský mysticismus, od začátku u Dhafera všudypřítomný, a naladění
na severský ambient, evropskou klasiku, rock a samozřejmě severoafrické vlivy, dodávající Dhaferově world jazzu naprosto ojedinělé, v současnosti s nikým nesrovnatelné vyznění.
V Trutnově zahraje Dhafer skladby z posledního alba Birds Requiem, opětovně označeného za mimořádné dílo mimo všechny kategorie. Na koncertě ho doprovodí hvězdné instrumentální trio podílející se na natáčení: estonský klavírista Kristjan Randalu, anglický kontrabasista Phil Donkin a maďarský bubeník Ferenc Nemeth.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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.

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

JAROSLAV KOLÉŠEK: Z HLUBIN
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 potrvá do 15. 10.

NEVYLÉČITELNÍ ROMANTICI
Setkání s malbou (a také několika objekty) v podání mladší generace nabízí výstava nazvaná Nevyléčitelní romantici. Sdružuje
pět autorů (Zdeněk Daněk, Jiří Grus, Roman Kudláček, Filip Kudrnáč a Adolf Lachman), které pojí nejen generační příslušnost, ale
také ochota a touha vidět svět romantickým způsobem. Jakkoli je
v jejich pojetí romantiky mnoho současného a nadneseného, nalezneme v tvorbě těchto autorů skutečnou spřízněnost s duchem
umělecké tvorby 19. století. Obdiv k minulosti a odvážná vize budoucnosti, návrat k přírodě a (znovu)objevování krajiny jako uměleckého žánru, vítězství citu nad rozumem a nadšení pro exotiku,
to vše pojí nevyléčitelné romantiky trutnovské výstavy s klasiky
romantismu. I jejich výrazové prostředky se v mnohém obracejí
do sféry aktualizace osvědčených a tradičních způsobů malířské
práce. Výstava je tedy ve výsledku klasická a romantická zároveň.
Zahájena bude ve středu 26. 10. v 17:00 hodin za účasti autorů,
romanticky vystoupí Filip Kudrnáč jako Elvis Presley. Výstava potrvá do 26. 11.

CTIBOR KOŠŤÁL: 50 LET S FOTOGRAFIÍ
Výstavní prostory městského úřadu od září patří 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. Retrospektivní výstava
přináší průřez autorovou dosavadní fotograﬁckou tvorbou a je
pestrou přehlídkou mnoha fotograﬁckých přístupů a poloh.
Přístupná bude do 28. 10.
Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova
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Z HISTORIE ŽELEZNICE V TRUTNOVĚ
Výstava, jejímž spolupořadatelem jsou České dráhy, akciová společnost, Depo kolejových vozidel Česká Třebová, provozní jednotka Trutnov, se koná u příležitosti 145. výročí založení lokomotivního depa v Trutnově a zaměřuje se na takřka půl druhého století
dlouhou historii železnice v regionu. K vidění je velké množství
historických fotograﬁí, jízdní řády, lepenkové jízdenky a další trojrozměrné exponáty. Výstava potrvá do 6. 11.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Letos uplynulo již 150 let od prusko-rakouské války, jejíž bitvy se
odehrály i v našem regionu. 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 prodloužena do 31. 12.

Z HISTORIE BASKETBALU V TRUTNOVĚ
Počátky basketbalu v Trutnově se datují již do období po skončení
druhé světové války. Basketbalový klub byl založen v roce 1946 a
letos si tedy připomíná 70 let od svého vzniku. Právě při této příležitosti pořádá muzeum ve spolupráci s BK LOKO Trutnov výstavu
připomínající slavnou historii basketbalu v Trutnově. K vidění bude
velké množství fotograﬁí, medailí, pohárů či dresů dokumentujících historii tohoto mimořádně úspěšného sportu v našem městě.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. 10. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 27. 11.

PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Výstava, která je výsledkem spolupráce členů královéhradeckého
Fotoklubu Omega a Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, upozorňuje prostřednictvím fotograﬁí na některé
z ohrožených cenných historických objektů okresu Trutnov, a to
jmenovitě Hejnův statek v Havlovicích, torzo někdejší rezidence
jezuitů ve Starém Rokytníku, kostel sv. Šimona a Judy v téže obci,
evangelický kostel v Bolkově, kostel Nejsvětější Trojice v Pilníkově,
kostel sv. Martina v Javorníku, někdejší zámek-papírnu v Hostinném a pivovar v Rudníku. Fotograﬁe, které pořídili Marcela Zuchová a Kamil Klembara, doprovodila textem PhDr. Ludmila Žlábková.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 13. 10. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 29. 1. 2017.

STARŠÍ SESTRA SLAVNÝCH BRATRŮ
Akce se uskuteční k životním výročím Heleny Čapkové (1886
- 1961). Přednášející PaedDr. Karel Řehák se bude zabývat jejím
šťastným dětstvím, postupným procesem vzdělávání, dvojím manželstvím a dalšími příznivými, ale i složitými životními osudy. Zaměří se i na její literární tvorbu, která obsahuje vedle čtenářsky stále
zajímavé a poutavé vzpomínkové knihy drobné prozaické práce,
jež jsou v současnosti prakticky neznámé. V závěru se pak bude
věnovat zejména její poslední návštěvě rodného kraje. Přednáška
se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PROJEKCE FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTŮ
K HISTORII ŽELEZNICE V TRUTNOVĚ
Projekce připomene nejvýznamnější okamžiky z historie železnice
v Trutnově. Projekci doplní průvodním slovem Ing. Jaroslav Jörka
z Českých drah, a. s., Depa kolejových vozidel Česká Třebová, provozní
jednotky Trutnov, který se historii železnice v Podkrkonoší věnuje již
řadu let, a dlouholetý strojvedoucí Jiří Beran z Trutnova, autor mnoha
vzácných snímků trutnovského železničního depa i jeho lokomotiv.
Akce se koná ve čtvrtek 27. 10. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

DEN ARCHITEKTURY: INDUSTRIÁLNÍ TRUTNOV
Pořadatel: o. s. Kruh, TUarch, z.s.,
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Procházka po mnohdy opomíjených stavbách s historikem Ondřejem
Vašatou a architektem Janem Veisserem začne prohlídkou areálu
bývalého Texlenu naproti Autostylu. Připomeneme si historii
tohoto areálu, objevíme torzo papírny z 16. století a najdeme
fragmenty z doby továrníka Haase. Následovat bude procházka
po Šestidomí. Zjistíme, co zbylo z bývalé Faltisovy továrny. Akce se
koná u příležitosti Světového dne architektury.
Více informací: denarchitektury.cz/
Sraz: neděle 2. 10. ve 14:00 hodin, před branou Texlenu u Autostylu
** zdarma

MĚSTSKÉ ZÁSAHY TRUTNOV 2016
Pořadatel: UFFO - SCT a TUarch, z.s.
Večer, při kterém architekti představí nápady na zlepšení Trutnova.
Přes celé léto sbíral spolek TUarch podněty na zlepšení města od
občanů a oslovoval architekty se zájmem o Trutnov. Ti zpracovali
návrhy na možná zlepšení našeho veřejného prostoru a někteří
z nich je v průběhu programu představí. Můžete se těšit také na
inspirativní projekty předních českých architektů Petra Leška ze
studia Projektil Architekti nebo Jiřího Janďourka. Součástí večera
bude slavnostní zahájení výstavy Městské zásahy Trutnov 2016,
která bude instalovaná před Uffem.
Výstava ukáže nápady na neotřelá řešení věnovaná městu a může
se stát odrazovým můstkem pro zlepšení konkrétních míst. Témata
návrhů si architekti vybírali sami. Někteří s podrobnou znalostí
místa, jiní podle dojmu, jaký na ně město udělalo při jejich
návštěvě. Mnoho z nich se inspirovalo více než stovkou podnětů
samotných občanů, kteří je vkládali přímo na webové stránky
www.mestskezasahytrutnov.cz, kde se také o projektu můžete
dozvědět více.
Městské zásahy jsou otevřeným projektem, který vznikl v roce
2007 v bratislavském ateliéru Vallo Sadovský. Letos se díky spolku
TUarch koná i v Trutnově. Hlavním cílem akce je najít ve městě
problematická místa a navrhnout řešení, která by je mohla
zkultivovat, a zpříjemnit tak obyvatelům jejich každodenní život.
Slavnostní večer a zahájení výstavy: čtvrtek 27. 10. ** UFFO **
19:00 hodin ** bez vstupného
Výstava: 27. 10. - 27. 11. ** před Uffem ** bez vstupného

TRUTNOVSKÝ PODZIM
36. mezinárodní hudební festival
Pořádá UFFO - SCT pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA
Více informací: www.uffo.cz
pátek 7. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
ANDA-LOUISE BOGZA - soprán
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ - klavír
Program: V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, F. Chopin, G. Bizet,
A. Catalani, F. Liszt, F. Cilea
Patron koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Vstupné: 180 Kč
úterý 11. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
LOUTNA ČESKÁ
ENSEMBLE INÉGAL
ADAM VIKTORA - umělecký vedoucí
GABRIELA EIBENOVÁ - soprán
DANIELA ČERMÁKOVÁ - alt
PETR DANĚK - průvodní slovo
Program: Adam Václav Michna z Otradovic
Patron koncertu: TE Connectivity Trutnov s.r.o.
Vstupné: 160 Kč
pátek 14. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
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
Patron koncertu: ZPA Smart Energy a.s.
Vstupné: 130 Kč
úterý 18. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin
DIANNE BAAR (Rakousko) - klavír
Program: L. van Beethoven, F. Chopin, S. Rachmaninov,
M. Balakirev/M. Glinka, R. Schumann, E. Granados
Patroni koncertu: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Vstupné: 180 Kč
úterý 25. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
ŠTĚPÁN PRAŽÁK - housle
DRAHOMÍRA TVRDÍKOVÁ - viola
Program: W. A. Mozart, A. B. Bruni, V. Monti, A. Piazzolla
Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.
Vstupné: 130 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 9. 2016
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

URŠULOVINY
DRAKIÁDA
Pořadatel: UFFO - SCT a RC Modeláři Trutnov
Společný start všech draků je naplánován na 14:00 hodin. 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. Hlavní cenou je vyhlídkový let.
neděle 2. 10. ** letiště ve Volanově ** bez vstupného
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Zábavný pořad „Uršuloviny“ je zárukou kvalitního humoru
a dobré zábavy první dámy smíchu, která vypráví historky ze
života takovým způsobem, že jedno oko nezůstane suché. Řeč je
samozřejmě o slzách smíchu. Uršula Kluková je prvotřídní komička
bravurně ovládající slovní humor. Celým pořadem se prolíná směs
známých melodií.
úterý 1. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč **
předprodej vstupenek od 26. 9.

NEFŇUKA

SLIPS INSIDE

aneb Podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři
Divadlo a hudba: The Tap Tap a hosté

Divadelní delikatesy: Okidok (Belgie)

Inscenace s písničkami - příběh postiženého chlapce. Unikátní divadelní představení, které nenajdete nikde jinde na světě. V představení jsou maximálně zapojeni herci a muzikanti s různými handicapy.
Čtyři elektrické vozíky členů skupiny The Tap Tap slouží jako motory
k pohybům loutek a scénickým dějům. Právě způsob, jakým jsou kulisy a loutky rozpohybovány, je světově unikátní. Hra vznikla podle knihy Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise Roca.
Režie: Jiří Ornest, Jakub Maceček. Hrají: kapela The Tap Tap, Šimon
Ornest, Václav Vašák/Martin Sochor.
čtvrtek 6. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku
DH, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.

Připravte se na veliký, mimořádný a neuvěřitelný skok ve spodním prádle v provedení obrýleného hubeňoura a podsaditého
mužíka v letecké čepici. Vybaveni pouze svými slipy soutěží Albert a Baudoin, kdo vykoná nejneuvěřitelnější počet kliků, kdo
předvede nejkrásnější taneční krok či nejdestruktivnější Kung Fu.
Jako vítězové Grand Prix na klaunském festivalu v Miláně roku 2009 k nám toto belgické duo přiváží nevídanou
frašku. Beze slov, rekvizit či soundtracku (s výjimkou smíchu potěšeného publika) a rozveselený dav jim to „žere“.
Autoři a interpreti: Xavier Bouvier, Benoit Devos. Režie: Louis
Spagna a Okidok.
čtvrtek 3. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku DD, ostatní - vstupné: 5. - 30. 9. 340, 315 Kč, od 1. 10. 380,
355, 330 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
Činoherní divadlo B: Divadlo Drak Hradec Králové
Inscenace je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem
průkopníka kinematograﬁe Georgese Mélièse. Zavede diváky do
lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky,
které Méliès dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem
využít ve ﬁlmovém médiu, si dodnes zachovávají svou výtvarnou
poezii. A především mají mnoho pokračovatelů. Na Mélièsův
svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť
celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou
porazit … Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty fascinujícím
životním příběhem největšího ﬁlmového kouzelníka všech dob.
Autor a režie: Jiří Havelka. Hrají: Johana Vaňousová, Jan Popela,
Luděk Smadiš, Radomil Vávra.
pondělí 24. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 340, 315 Kč ** předprodej
vstupenek od 19. 9.

Mgr. PAVLA APOSTOLAKI: VÝCHODNÍ ANATOLIE
Divoká a krásná dcera Turecka
Tři měsíce Pavla Apostolaki putovala po východní Anatolii. Strávila čas s horskými vůdci na Araratu, žila v kurdských vesnicích
a poznala tvrdý život na východoanatolském venkově. Zavede
vás na místa, která zůstávají běžným turistům skryta, a představí vám autentický život v drsné a krásné východní Anatolii.
Program přednášky: Jezero Van - koupel s pracím práškem, Akdamar - křesťanský ostrov v muslimské zemi, Vanské snídaně - gastronomické orgie, Vanské kočky - aristokraté s oháňkou, Ararat - biblická hora s Noemovou archou, Doğubayazıt - město testosteronu,
Palác Ishak Paša - návrat do pohádky Tisíc a jedna noc.
Mgr. Pavla Apostolaki (www.pavlaapostolaki.com) pracuje jako nezávislá novinářka, lektorka seminářů a přednášek, spa konzultantka
a lektorka jógy. S jejími články se můžete pravidelně setkávat v časopise Lidé a Země, Moje zdraví, Fitness, SKI magazín a v dalších
novinách, časopisech a na internetových portálech. Pro internetový
deník Svobodné fórum pracuje jako zvláštní zpravodajka z Turecka.
Pravidelně vystupuje v Českém rozhlase, spolupracuje s Českou televizí. Pracuje a žije střídavě v České republice a v Turecku.
pondělí 24. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 26. 9.
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JIŘÍ GRUS: DRAK NIKDY NESPÍ
Komiksové album Drak nikdy nespí je převyprávěním středověké
legendy o založení města Trutnova. Kniha vznikla z impulzu občanského sdružení Trutnov - město draka, které před třemi lety
oslovilo trutnovského rodáka Jiřího Gruse, aby legendu do komiksu adaptoval. V Galerii UFFO budou k vidění všechny originální
kresby k této knize.
Podle této legendy vyslal roku 1006 n. l. český panovník, kníže
Oldřich, rytíře Albrechta z Trautenbergu na sever země, aby zde
uprostřed hlubokých lesů, v podhůří Krkonoš zabezpečil kupecké stezky před loupežníky a osídlil kraj při horním toku řeky Úpy.
Když se svým lidem vybudoval první tábor - zárodek budoucího
města, na dně hluboké rokle objeví v šeru číhající příšeru, velikého
draka. Albrechtův příběh ale není klasickou pohádkou o zápasu
rytíře s drakem. Na trutnovské legendě je nejzajímavější, že rytíř
Albrecht se s drakem nestřetne sám, ale společně se svými lidmi.
Autoři svou verzi legendy postavili právě na tomto pozoruhodném
detailu.
Kniha vychází jako stošedesátistránkové celobarevné album, součástí jsou i Grusovy malby a studie, které předcházely vzniku konečných podob postav a trutnovské krajiny. Pod graﬁckou úpravou
knihy je podepsaný Jan Šiller, oceněný v letech 2013 a 2014 cenami
Památníku národního písemnictví za Nejkrásnější knihu roku.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. 10. od 18:00 hodin. Vystoupí hudební
formace MP3 (Petr Kutáček, Petr Marek, Petr Cejnar, Milan Lukeš).
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
21. 10. - 22. 11. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

PaedDr. LIBOR TUREK: SLOVENSKÉ HORY
Autor ve svém pořadu provede diváky Malou i Velkou Fatrou,
Slovenským rájem. Stěžejní část čerpá z krásy Tater: připomene
Západní Tatry - Roháče, hlavní doliny i některé vrcholy Vysokých
Tater. Zvláštní pozornost je věnovaná autorově lásce - Belianským
Tatrám. Snímky i vyprávění zamíří také do podhůří - k lidem a jejich zvykům, ke kráse krojů při goralských folklórních slavnostech.
Horská fauna, ﬂora, krása hor v různých ročních obdobích ... Pro
mnohé diváky návrat do míst, která sami navštívili, pro jiné inspirace k budoucím cestám.
pondělí 10. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 12. 9.

RODINNÉ UFFOKOUSKY
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Představení pro děti od 3 let. Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi,
Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům,
která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.
Režie: Helena Štáchová a Martin Klásek.
neděle 9. 10. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč,
se slevovou kartou 120 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
Přední česká kapela Druhá tráva, která se během let odchýlila od
původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, slaví
čtvrt století na scéně. Rok oslav odstartovala vydáním kompletu
In Concert. Těšit se můžete na excelentní výkony nejsilnější sestavy Druhé trávy, ve které se kromě zpěváka Roberta Křesťana sešli
bendžista Luboš Malina, dobrista Luboš Novotný, kytarista Emil
Formánek, kontrabasista Tomáš Liška a bubeník Kamil Slezák.
Aktuální koncertní program zahrnuje průřez tvorby z celé doby
existence skupiny s důrazem na skladby z alb Marcipán z Toleda,
Dylanovky a Pojďme se napít.
středa 12. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji
290 Kč, v den koncertu 330 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 6.

PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU: DAVID A GOLIÁŠ
Martin Sochor
Představení pro děti od 5 let. Poučný příběh o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé, silnější na slabší a úplně nejlepší je být
kamarádi. Zábavné, hravé, veselé pantomimické vystoupení Martina Sochora, jediného a přímého žáka francouzské mimické školy
Marcela Marceaua v ČR, děti nejen pobaví, ale spolu s hercem jsou
i součástí představení.
Režie: Martin Sochor. Hraje: Martin Sochor.
neděle 16. 10. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč,
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

SÁVITRÍ
Divadlo Líšeň
Představení pro děti od 8 let a dospělé. Loutková stínohra, příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává o lásce a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. Vizuálně silný obraz barevných pohyblivých stínů na
velkém plátně je doprovázen zvukově stylizovaným projevem
vypravěče a hudebníka v jedné osobě ovládajícího soubor originálních, vlastnoručně vyrobených netradičních hudebních nástrojů. Výtvarná i zvuková složka inscenace je volně ovlivněna
orientálním způsobem scénování a vytváří původní svébytný tvar.
Režie: Pavla Dombrovská. Loutky: Eva Krásenská, Martin Ondruš.
neděle 30. 10. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 120 Kč,
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

VEČER DUCHŮ
Tentokrát: PÁRTY S ADDAMSOVÝMI
Addamsovi vážně nejsou typická rodina. Naopak - mají požitek ze
spousty věcí, kterých by se „normální“ lidi zděsili. Je to rodinka, se
kterou tedy bude skvělé strávit Večer duchů, který je každoročně
v poslední říjnový večer.
Garáže a suterén Uffa se tentokrát promění v tajemné podzemí, kam by Addamsovi určitě rádi chodili na procházky či si tam
připravili piknik. A to i přesto, že je tam možné vidět prazvláštní
a záhrobní bytosti. V sále Uffa se pak při diskotéce můžete setkat
přímo s některými členy Addamsovy rodiny.
Akce je určena dětem školního věku, mohou ji však zvládnout
i statečné a nebojácné 5leté děti. Děti, které přijdou v jakémkoliv
strašidelném kostýmu či masce, budou odměněny.
Pozor! Nezapomeňte si koupit vstupenky v předprodeji. Vstupenky budou mít stejně jako v minulých letech půlhodinovou startovní
platnost (17:30 - 18:00, 18:00 - 18:30, 18:30 - 19:00). V dané půlhodině se budete moci vydat do podzemí, další půlhodinku až hodinku pak strávíte v Uffu. Celková kapacita počtu účastníků bude
omezena.
pondělí 31. 10. ** start u vstupu do podzemní garáže Uffa (u smečky šelem vedle Uffa) ** start 17:30 - 19:00 hodin ** vstupné - startovné 40 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10. pouze v Inforecepci
UFFO
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KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
A PĚVECKÝ SBOR KÁCOV
Na pódiu se potkají dvě velká hudební tělesa: Koletova hornická
hudba ze Rtyně v Podkrkonoší a Smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují. Jeviště zaplní více než stovka muzikantů, kteří vás vezmou na pestrý hudební výlet, kde poznáte nejen
instrumentální barevnost hudby klasických mistrů, melodičnost
a jemné nuance lidského hlasu třeba i za doprovodu afrických
rytmů, ale také překvapivou sílu, která se objeví při společných
úpravách rockových a muzikálových melodií (Led Zeppelin, Hair
a další). Hostem večera bude aranžér, skladatel, muzikant a dlouholetý spolupracovník a kamarád Koletovy hudby - Rudolf Koudelka.
sobota 15. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 6.

SLET BUBENÍKŮ
V rámci dvouhodinového koncertu zazní inspirace gregoriánským chorálem, husitskými písněmi, můžete se těšit na hřmotné
bubenické polyrytmické groovy hrané na bicí soupravy, tympány, elektroniku a basové bubny. Rytmickou smršť posílí mužské
hlasy sboru Affetto a izraelská zpěvačka Kamila Kama, přinášející do programu silný, výrazový zpěv a prvky performance.
Základ sestavy tvoří jako vždy hráči na klasické západní bicí nástroje používané v rockové i etnické hudbě (Pavel Fajt, Pavel Koudelka). Perkuse bude obhospodařovat Tomáš Reindl a Miloš Vacík. Hutné spodky podpoří bubeník Milan Cais (Tata Bojs), jehož
umělecký rozptyl slibuje výlet do dalších hudebních i výtvarných
oblastí.
pondělí 17. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: do 30. 9.
290 Kč, od 1. 10. 330 Kč

Z NABÍDKY POŘADŮ NA LISTOPAD
Kompletní nabídku najde na www.uffo.cz
Těšit se můžete např. na tyto pořady:
NA KOLE Z NÁCHODA DO MONAKA A ZPÁTKY - cestopisný večer
Martina Adámka (7. 11.),
NOVECENTO (1900) - Divadlo a hudba: Městské divadlo Mladá
Boleslav (9. 11.),
DNA - Činoherní divadlo A: Divadlo Bolka Polívky (10. 11.),
PÉJPRBÓJ - Rodinné UFFOkousky: Radim Vizváry a Tantehorse (13. 11.),
K-PAX, SVĚT PODLE PROTA - Činoherní divadlo B: StageArtCz,
Brno (16. 11.),
BIOGRAF - Rodinné UFFOkousky: Cirk La Putyka (20. 11.),
ARMÉNIE, ZEMĚ POD ARARATEM - cestopisný večer Vladimíry
Paterové a Jindřicha Budi (21. 11.),
PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY - cestopisný večer
Ladislava Zibury (28. 11.),
TATA BOJS - předkapela THE FELLAS (30. 11.)

ŘÍJEN 2016

KINO VESMÍR

18. úterý
17:00 hodin

HEIDI
Projekt Echo Be2Can
Tuniské drama. Mladík Heidi se má oženit s půvabnou nevěstou, jež
mu byla na základě rodinné domluvy přidělena. Cena za nejlepší debut
a nejlepší mužský výkon na Berlinale 2016.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 88 minut ** vstupné 100 Kč

18. úterý
19:00 hodin

24 TÝDNŮ
Projekt Echo Be2Can
Německé drama. Astrid se svým přítelem čeká dítě s Downovým
syndromem a vážnou srdeční vadou a zvažuje, zda si jej ponechá, či ne.
Nominace na Zlatého medvěda na Berlinale 2016.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 100 Kč

19. středa
17:00 hodin

ZDALEKA
Projekt Echo Be2Can
Španělské drama. Netradiční romance o dvojici mužů, které rozděluje
propast věku, společenského postavení i životních zkušeností. Cena
Zlatý lev, Benátky 2015.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

Revoluční 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. sobota
16:30 hodin

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ (2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Čápi nosí děti … Nebo nosívali. Teď
nosí balíčky pro internetového giganta Cornerstore.com.
Mládeži přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 110 Kč

1. sobota
19:00 hodin

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI (3D)
Americký fantasy ﬁlm Tima Burtona, ve kterém hlavní hrdina objeví
kouzelné místo s obyvateli, kteří mají neuvěřitelné schopnosti.
Mládeži přístupno ** dabing ** 128 minut ** vstupné 140 Kč

2. neděle
16:30 hodin

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
Americká animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 130 Kč

19. středa
19:00 hodin

2. neděle
19:00 hodin

DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH
Americké drama dle skutečné události. V dubnu 2010 se následkem
exploze potopila plovoucí vrtná plošina.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 130 Kč

TONI ERDMANN
Projekt Echo Be2Can
Německé komediální drama o výstředním otci a jeho ambiciózní dceři.
Film, který byl senzací na festivalu v Cannes, nominace na Zlatou palmu.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 163 minut ** vstupné 100 Kč

20. čtvrtek
18:00 hodin

3. pondělí
18:00 hodin

AIDA
Záznam opery z milánského divadla La Scala. Aidu složil Giuseppe Verdi
na objednávku nového operního divadla v egyptské Káhiře v roce 1871.
Mládeži přístupno ** titulky ** 180 minut ** vstupné 250 Kč, děti 200 Kč

SIERANEVADA
Projekt Echo Be2Can
Rumunské komediální drama se odehrává na ploše jednoho bytu,
ve kterém režisér provádí brilantní analýzu jedné rodiny i celé
postkomunistické společnosti. Nominace na Zlatou palmu.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 173 minut ** vstupné 100 Kč

21. pátek
22. sobota
19:00 hodin

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Česká komedie. Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je milující
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem
jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky požádá o rozvod.
Mládeži přístupno ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

23. neděle
19:00 hodin

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Česká komedie. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když v dole
bouchne jedna ze štol a on zachrání kamarády ze závalu, stane se
hrdinou a život se mu obrátí naruby.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

24. pondělí
19:00 hodin

VÝCHODNÍ ANATOLIE
Cestopisný večer Mgr. Pavly Apostolaki.
Vstupné 80 Kč

25. úterý
19:00 hodin

KISS ROCK LAS VEGAS
Záznam koncertu z Las Vegas. Gene Simmons a jeho legendární KISS
zvou všechny své fanoušky. 24 kamer ukáže detaily, které v halách
nemůžete postřehnout.
Mládeži přístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné v předprodeji
110 Kč, na místě 150 Kč

26. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
Pásmo pohádek pro nejmenší. Devět pohádek s nejoblíbenějšími
pohádkovými postavičkami - Maková panenka, Rákosníček, víla Amálka
a další.
Mládeži přístupno ** 62 minut ** vstupné 30 Kč

26. středa
19:00 hodin

INFERNO
Mysteriózní thriller. Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal
režie ﬁlmové adaptace nejnovějšího dílu ﬁlmové série spisovatele Dana
Browna (Šifra mistra Leonarda) o Robertu Langdonovi.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 120 Kč

27. čtvrtek
19:00 hodin

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Kanadsko-britský thriller. Devítiletý Louis zázrakem přežije téměř
smrtelný pád. Psycholog se snaží odkrýt podivné okolnosti chlapcovy
nehody. Zároveň čelí zvláštním náhodám, které sužují jeho život.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

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

ANTHROPOID
Česko-britský historický thriller vychází ze skutečného příběhu vojenské
operace za 2. světové války, jejímž cílem byl atentát na Reinharda
Heydricha.
Mládeži přístupno ** dabing ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

29. sobota
30. neděle
16:30 hodin

LICHOŽROUTI
Český rodinný ﬁlm o pletených zlodějích ponožek podle knihy Pavla
Šruta dabovaný oblíbenými herci. Konečně zjistíte, proč nemůžete najít
druhou ponožku do páru!
Mládeži přístupno ** 121 minut ** vstupné 120 Kč

31. pondělí
LISTOPAD
1. úterý
19:00 hodin

ZILIONÁŘI
Americká akční krimi komedie. Válečný veterán zorganizuje jednu
z největších bankovních loupeží v amerických dějinách. Je však podveden
svým týmem, který ho nechá v Mexiku.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

4. úterý
19:00 hodin

ALICE COOPER
Kanadský dokumentární ﬁlm. Unikátně zpracovaný portrét Vincenta
Furniera, syna faráře, který se změnil v noční můru všech rodičů - Alice
Coopera.
Mládeži přístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

5. středa
6. čtvrtek
19:00 hodin

TŘI GENERACE
Americké drama. Teenager prochází změnou pohlaví a potřebuje najít
svého biologického otce kvůli souhlasu s operací.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 120 Kč

7. pátek
8. sobota
16:30 hodin

KUBO A KOUZELNÝ MEČ (2D)
Americký animovaný fantasy ﬁlm. Kubo je teenager, který žije obyčejný
život. Pak mu zaklepou na dveře démoni ze záhrobí. Zaplašit je může
jen Kubova odvaha a magická zbroj jeho otce, který býval legendární
samuraj.
Mládeži přístupno ** dabing ** 101 minut ** vstupné 125 Kč, děti 100 Kč

7. pátek
19:00 hodin

TEORIE TYGRA
Nejlepší český ﬁlm tohoto roku. I ochočení muži mohou zdivočet!
Mládeži přístupno ** 101 minut ** vstupné 90 Kč

9. neděle
16:30 hodin

KUBO A KOUZELNÝ MEČ (3D)
Americký animovaný fantasy ﬁlm.
Mládeži přístupno ** dabing ** 101 minut ** vstupné 140 Kč, děti 120 Kč

8. sobota
9. neděle
19:00 hodin

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Česká smutná komedie o čtyřicetiletém instalatérovi, který je zručný
a poctivý, se vším si poradí, jen vlastní život mu protéká mezi prsty.
Do 12 let nevhodné ** 85 minut ** vstupné 120 Kč

10. pondělí
19:00 hodin

SLOVENSKÉ HORY
Cestopisný pořad PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 80 Kč

11. úterý
12. středa
19:00 hodin

DÍVKA VE VLAKU
Americký mysteriózní thriller. Rachel si spřádá představy o dokonalém
páru, jejichž domek denně míjí ve vlaku cestou do práce. Pak se stane
svědkem něčeho šokujícího a je zcela pohlcena vyvíjející se záhadou.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 Kč

12. středa
10:00 hodin

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Pásmo pohádek pro nejmenší. Příběhy Rumcajse, Rákosníčka, pana Tau,
Křemílka a Vochomůrky a Maxipsa Fíka.
Mládeži přístupno ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

13. čtvrtek
19:00 hodin

PÁRA NAD ŘEKOU
Česko-slovenský hudební dokumentární ﬁlm nahlíží do životů tří
mimořádných jazzmanů - trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty
Lubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho.
Do 12 let nevhodné ** 83 minut ** vstupné 90 Kč

15. sobota
16. neděle
16:30 hodin

JÁ, KOCOUR
Francouzsko-čínská rodinná komedie. Tom je úspěšný a bohatý, ale kvůli
kariéře zanedbává rodinu. Dcera Rebecca slaví 11. narozeniny a přeje si
jediné - kočku. Toto přání se stane Tomovi osudným.
Mládeži přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 110 Kč

15. sobota
16. neděle
19:00 hodin

RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Maďarské drama. Film si odvezl cenu za nejlepší ﬁlm z 51. MFF Karlovy
Vary.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 81 minut ** vstupné 80 Kč

17. pondělí
19:00 hodin

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Americké veleúspěšné romantické drama. Louise a Will se změní od
základu život poté, co se seznámí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 100 Kč
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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)

