ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LISTOPADU 2016
úterý 1. 11.

POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče na rodičovské dovolené
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
úterý 1. 11.
URŠULOVINY
Zábavný pořad s Uršulou Klukovou
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 3. 11. DEVATERO ŘEMESEL JAROSLAVA CITY
Přednáší Mgr. Alena Křivská
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
čtvrtek 3. 11. SLIPS INSIDE
Divadelní delikatesy: Okidok (Belgie)
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
5. - 9. 11.
DEVĚT BRAN
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: Menora, z.s., PhDr. Robin Böhnisch poslanec PSPČR, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické a Mgr. Tomáš Molnár
Koncertní síň B. Martinů
neděle 6. 11. BONI PUERI
Koncert chlapeckého sboru
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** 19:00 hodin ** předprodej vstupenek:
TIC a Inforecepce UFFO
pondělí 7. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Miloš Šálek: Rio de Janeiro
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 7. 11. NA KOLE Z NÁCHODA DO MONAKA A ZPÁTKY
Cestopisný večer Martina Adámka
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
pondělí 7. 11. DHAFER YOUSSEF
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
spolupořadatel UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
úterý 8. 11.
BÍLÁ LAŇ
Představení pro 3. - 5. tř. ZŠ: Divadlo Drak
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
úterý 8. 11.
JAK MŮŽEME OVLIVNIT NÁŠ ŽIVOT POMOCÍ
FENG SHUI
2. část přednášky Ing. Moniky Gavulové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
středa 9. 11.
KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Beseda pro SŠ a 8. - 9. třídy ZŠ s Frankem Reissem. Hraje kapela Augenblick.
Pořadatel: UFFO - SCT, Farní sbor Českobratrské
církve evangelické a Menora, z.s.
UFFO ** 10:00 hodin
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středa 9. 11.

NOVECENTO (1900)
Divadlo a hudba: Městské divadlo Mladá Boleslav
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 10. 11. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 10. 11. DNA
Činoherní divadlo A: Divadlo Bolka Polívky
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
pátek 11. 11. MARTIN A SNĚHOVÁ HŘÍBÁTKA
Tradiční akce pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
příjezd Martina v 17:00 hodin k Uffu ** akce
na Krakonošově náměstí po příchodu průvodu
neděle 13. 11. PÉJPRBÓJ
Rodinné UFFOkousky:
Radim Vizváry a Tantehorse
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
pondělí 14. 11. POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
Představení pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ:
Divadlo ALFA Plzeň
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:30 hodin
pondělí 14. 11. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
úterý 15. 11. SPOLEČNÁ VĚC - KONCERT
Tomáš Pfeiffer hraje na výjimečný historický
nástroj - vodnářský zvon, spojeno s unikátní
velkoplošnou parabolickou projekcí.
Více informací: www.dub.cz, tel. 774 032 776
Pořadatel: Tomáš Pfeiffer - Dimenze 2+2, s.r.o.
Koncertní síň B. Martinů ** 18:30 hodin **
předprodej vstupenek: TIC
úterý 15. 11. MARIE ROTTROVÁ
Koncert se skupinou Neřež
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO
středa 16. 11. K-PAX, SVĚT PODLE PROTA
Činoherní divadlo B: StageArtCz, Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
pátek 18. 11. BEN CRISTOVAO
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
neděle 20. 11. BIOGRAF
Rodinné UFFOkousky: Cirk La Putyka
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 17:00 hodin

pondělí 21. 11. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. Vladimír Wolf: O historii regionální i obecné
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin
pondělí 21. 11. ARMÉNIE, ZEMĚ POD ARARATEM
Cestopisný večer Vladimíry Paterové a Jindřicha Budi
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
úterý 22. 11. LOVCI LEBEK
Autorské čtení Hany Hindrákové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
úterý 22. 11. OLYMPIC
Unplugged Tour 2016 + hosté
Pořadatel: VM ART production
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 24. 11. BESEDA O HISTORII BASKETBALU V TRUTNOVĚ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
26. 11. - 26. 12. TRUTNOVSKÝ ADVENTNÍ FESTIVAL 2016
Více informací v samostatném článku
Pořadatel: o. s. Regio Musici
Kostel Narození Panny Marie
neděle 27. 11. VÁNOČNÍ STROM 2016
Prodej občerstvení a adventních drobností
14:00 - 17:30 hodin, od 16:15 hodin hudební
program, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a laser show.
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí
neděle 27. 11. VÁNOČNÍ POHÁDKA
aneb O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE
Pohádka Divadýlka Mrak
(v rámci akce Vánoční strom 2016).
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 50 Kč **
předprodej vstupenek od 31. 10.
pondělí 28. 11. PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
Cestovatelská stand-up comedy, projekce
Ladislava Zibury
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
úterý 29. 11. PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
Cestovatelská stand-up comedy, projekce
Ladislava Zibury pro SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 hodin
úterý 29. 11. KALEIDOSKOP S JANEM REJŽKEM
Hudební pořad
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov a Muzeum
Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
středa 30. 11. TATA BOJS
Předkapela: THE FELLAS
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 hodin

do 26. 11.

do 27. 11.

do 27. 11.

do 31. 12.

do 5. 1.

do 29. 1.

1. 11. - 31. 12.

3. 11. - 26. 11.

4. 11. - 28. 12.

11. 11. - 29. 1.

1. 12. - 21. 1.

1. 12. - 3. 1.

VÝSTAVY
do 6. 11.

do 22. 11.
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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
JIŘÍ GRUS: DRAK NIKDY NESPÍ
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

NEVYLÉČITELNÍ ROMANTICI
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
70 LET POD KOŠI: Z HISTORIE BASKETBALU
V TRUTNOVĚ 1946 - 2016
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ve spolupráci s BK LOKO Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
MĚSTSKÉ ZÁSAHY TRUTNOV
Pořadatel: UFFO - SCT a TUarch, z.s.
před Uffem
1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA
V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
USMÍVÁNÍ PAVLA MATUŠKY
Výstava malovaného humoru
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov
PAMÁTKY A JEJICH OSUDY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,
Fotoklub Omega, Společnost ochránců památek
ve východních Čechách
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
TOMÁŠ JIRKA:
JARNÍ ŠVÉDSKO (GÖTEBORG) MÝMA OČIMA
Jaro 2016 strávil Tomáš Jirka ve Švédsku. A přes
všechny ty větrné a deštivé dny to byl jeden
z nejkrásnějších zážitků v jeho životě. Švédsko je
země krásné přírody, se kterou jsou místní výrazně spjati, a příjemných měst, což by vám rád
ukázal na svých fotograﬁích.
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
XIX. BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE
Vernisáž 2. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
SKUPINA 5 + 1
Výstava fotograﬁí
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu ** vstup na výstavu zdarma
POZDRAVY Z AMERIKY
Vernisáž 10. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ve spolupráci s Evou a Jaroslavem Drtinovými
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
JAN MACEK: THE PEACE OF LAND ART
Vernisáž 30. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
MILAN CAIS
Vernisáž 30. 11. od 19:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

KURZY

pátek 4. 11.

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
SÍŤOVÁNÍ
Lektorka: Jaroslava Raabensteinová. Zhotovíte si
síťovaný šátek nebo základ pro klasickou síťovku.
16:00 hodin ** cena 270 Kč

sobota 5. 11.
neděle 6. 11.

neděle 6. 11.

čtvrtek 10. 11.

pátek 11. 11.

pátek 11. 11.

sobota 12. 11.

sobota 12. 11.

sobota 12. 11.
neděle 13. 11.

úterý 15. 11.

pátek 18. 11.

pátek 18. 11.

čtvrtek 24. 11.

pátek 25. 11.

pátek 25. 11.

sobota 26. 11.
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PŘEDENÍ NA KOLOVRATU A PRÁCE S VLNOU
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Naučíte se příst ovčí
vlnu a připravit ji na zpracování na česačkách
a kramplích.
Cena 1800 Kč
PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
Výroba víl, andílků, skřítků nebo šperků.
10:00 hodin ** cena 270 Kč, děti 70 Kč
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Naučíte se míchat barvy, zapouštět, vykrývat,
akvarelovou a solnou techniku, namalujete si
hedvábnou šálu.
16:00 hodin ** cena 320 Kč
HEDVÁBNÉ ŠPERKY
Lektorka: Anna Talábová. Výroba sady šperků.
16:00 hodin ** cena 250 Kč
DRÁTOVÁNÍ
Lektorka: Ing. Hana Nýdrlová. Odrátujete keramickou nádobu, květináč nebo vyrobíte drátěný
objekt.
16:00 hodin (3 hodiny) ** cena 270 Kč
SKLENĚNÁ MOZAIKA
Řezání vitrážového skla, broušení. Výroba mozaikového zrcadla nebo rámu.
9:00 - 12:30 hodin ** cena 450 Kč
VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Řezání tvarů ze skleněných desek, broušení,
spojování skla cínem, patinování.
9:00 - 14:00 hodin ** cena 950 Kč
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU: TUŽKA
Nakreslíte portrét dle fotograﬁe.
12. 11. 9:30 - 17:00 hodin,
13. 11. 9:00 - 15:00 hodin ** cena 1950 Kč
DEKORACE ZE DŘEVA - PATINOVÁNÍ
Zdobení krabiček, bedýnek, cedulek ...
16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti 70 Kč
PLETENÍ Z PEDIGU
Základy pletení, zavírky, druhy opletků.
Vyrábět můžete tác, koš, ošatku, truhlík, květník.
16:00 hodin (3 hodiny) ** cena 300 Kč
SLAMĚNÉ OŠATKY
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Pletení ošatky tradiční
spirálovou technikou.
16:00 hodin ** cena 270 Kč
VÁNOČNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Jmenovky, svícny, mísy, andělé.
16:30 hodin ** cena 280 Kč, děti 70 Kč
DRÁTOVANÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
K dispozici bude barevný, měděný, černý či stříbrný drát, kleště, korálky, vánoční koule.
16:00 hodin ** cena 280 Kč
VÝROBA MÝDEL
Vyrobíte několik druhů. Peelingová, barevná,
bylinková. V ceně kurzu je 6 mýdel. Vhodné
i pro děti.
16:30 hodin ** cena 270 Kč
VYŘEZÁVANÉ DŘEVĚNÉ LŽÍCE
Lektor: Karel Hekrle. Práce se sekerkou a řezbářskými noži, základy broušení a péče o nástroje.
10:00 hodin (8 hodin)

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.

NEVYLÉČITELNÍ ROMANTICI
Setkání s klasickou malbou, jejími variacemi 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 obrací do sféry aktualizace osvědčených a tradičních způsobů malířské práce. Autory navíc také stmeluje dlouholetá osobní
spřízněnost, která se váže už ke studiím na Střední umělecké škole
Václava Hollara a následným vysokoškolským studiím. Součástí expozice jsou mimo jiné i nejčerstvější plátna významného trutnovského rodáka - malíře, kreslíře a ilustrátora Jiřího Gruse. Výstavu,
která je tedy ve výsledku klasická a romantická zároveň, je možné
zhlédnout do 26. 11.

XIX. BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE
Ve středu 2. 11. v 17:00 hodin bude ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov zahájena výstava představující výběr z fotograﬁí
vystavených na XIX. bienále horské fotograﬁe, které se tradičně
uskutečnilo v Jelenie Góře. Toto umělecké setkání překračující
nedaleké státní hranice vyústilo ve výstavní projekt, který svědčí
o tom, že s našimi polskými sousedy sdílíme nejen Krkonoše, ale že
nás s nimi pojí i láska k horám jako takovým, která se ve výtvarné
sféře v posledních letech nejvýrazněji odráží právě v žánru horské
fotograﬁe. Z několika desítek účastníků bienále jsou trutnovskému publiku dobře známí například Jiří Havel, Miloš Šálek, Zbyněk
Šanc, Ctibor Košťál, Milan Lhoták, Zdeněk Vojáček, Roman Dula či
Eva Kešnerová. Výběr z plejády tradičních i experimentálních fotograﬁckých pohledů na Krkonoše bude přístupný do 26. 11.

JAN MACEK: THE PEACE OF LAND ART
Land-art je krajinné umění, které zažilo svůj největší rozkvět v 60.
letech v USA. Využívá přírodní prostředí jako místo instalací i jako
samotný umělecký prostředek. Ačkoli nejslavnější éra tohoto netradičního uměleckého žánru už minula, stále sílící ekologické cítění a uvědomění vede k oživení tohoto uměleckého projevu v současnosti i u nás. Jan Macek se výtvarným instalacím z přírodních
materiálů v krajině věnuje už několik let, známé jsou především
jeho balancující kameny v korytu řeky Úpy. Mnohé jeho projekty
však mají intimnější ráz a veřejnost se s nimi nemohla setkat, jejich záznamy však představí právě tato unikátní výstava. Vernisáž
výstavy fotograﬁckých dokumentů land-artových projektů Jana
Macka nazvaná The Peace of Land Art proběhne ve středu 30. 11.
v 17:00 hodin na Městském úřadě Trutnov, o hudební produkci
se postará DJ Waypa. Součástí vernisáže bude také projekce dvou
krátkometrážních dokumentů o land-artu a tvorbě Jana Macka.
Výstava potrvá do 21. 1. 2017.
Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
pondělí 14. 11. ** 9:00 hodin ** v pobočce HSM
Zveme maminky na mateřské dovolené, aby přišly se svými ratolestmi do knihovny v Horním Starém Městě. Stráví zde příjemné
dopoledne, budou na ně čekat malí kamarádi a pěkné knížky.

MYSTICKÝ JAZZ DHAFERA YOUSSEFA

LOVCI LEBEK

pondělí 7. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin

Autorské čtení Hany Hindrákové
úterý 22. 11. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Přijde-li na to popsat tuniského zpěváka a hráče na loutnou oud
třemi slovy, hned dvakrát, pro zdůraznění, by dostalo přednost
označení mystický zpěvák. Na třetím místě by zřejmě stálo jazzman nebo jazzman bez hranic. Ale označení mystický jazzman
by asi dokonale vyjádřilo hudbu, kterou Youssef nabízí na svém
novém albu Diwan of Beauty and Odd, kdy diwan znamená
od perských časů sbírku básní. V jeho případě jazzových básní.
Album natočil Dhafer Youssef poprvé s americkými jazzmany v čele
s klavíristou Aaronem Parksem. Ačkoliv album koření v jazzu, absolutní hodnoty mu dodává hlas vycházející ze súﬁjské tradice, hlas
chlapíka, který tvrdí, že když začne zpívat, nemá vůbec ponětí, co
přijde. Připouští i možnost, že by mohl začít létat a opustit tuto
planetu. Bez přehánění. K nejvyšší formě spojení s bohem patří
v súﬁsmu - mystické odnoži islámského učení - hudba a tanec uvozené do extatických rytmů. Ty jsou u Youssefa permanentně v pohotovosti, i když ne v tak zdrcující a konkrétní podobě, protože
s nimi pracuje modernějším, jazzovějším způsobem. Mohli jsme
se o tom ostatně přesvědčit i na festivalu Colours of Ostrava, kde
Dhafer Youssef svým výkonem poprvé české publikum omámil.
Jedno je jisté, tento koncert byste si neměli nechat ujít.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI

Spisovatelka a cestovatelka Hana Hindráková pochází z Trutnova.
V rámci realizace projektů rozvojové spolupráce navštívila kromě africké Keni i Maroko, Kapverdy, Nový Zéland, Nepál, Chile,
Argentinu, Portoriko a další země. Píše romány o Africe, romantické knihy pro ženy, ale také cestopisy o Jižní Americe a dalších
zemích. Její nejnovější kniha je však detektivní román a zavede nás
do Plzně, kde se odehrává napínavý děj z maﬁánského prostředí.

KALEIDOSKOP S JANEM REJŽKEM
úterý 29. 11. ** 17:00 hodin ** v Muzeu Podkrkonoší
Zveme všechny čtenáře a širokou veřejnost na hudební pořad
s Janem Rejžkem, tentokrát do Muzea Podkrkonoší. Jan Rejžek
je hudební, divadelní a ﬁlmový kritik, publicista a novinář. V jeho
pořadu zazní ukázky z domácí i zahraniční tvorby, vzpomínky
na zesnulé osobnosti hudebního světa. Provede nás průřezem
nejzajímavějších alb poslední doby a nejpestřejších stylů a žánrů,
jako je například africká hudba, irský folk, evropská etnická hudba, americký folk a objevy anglo-americké rockové scény. Uslyšíme
i ukázky z kvalitních novinek nestárnoucích hudebních veteránů.
Upozorňujeme naše uživatele, že knihovna na Krakonošově náměstí bude ve dnech 17. - 21. 11. z důvodu malování uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

úterý 1. 11. ** 9:00 hodin
Děti si společně s kamarády z Pařezové chaloupky - Křemílkem
a Vochomůrkou - přečtou pohádku a prohlédnou nejnovější knížky. Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Program probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. Přijďte mezi nás.

JAK MŮŽEME OVLIVNIT NÁŠ ŽIVOT POMOCÍ FENG SHUI
2. část přednášky Ing. Moniky Gavulové
úterý 8. 11. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Druhá část přednášky konzultantky Feng Shui a interiérové designérky Ing. Moniky Gavulové. Každá část našeho domova nám
zrcadlí určitou životní oblast. Monika Gavulová nám pomůže porozumět vztahu mezi námi a prostředím okolo nás a vysvětlí, jak
vzhled a působení našeho blízkého okolí souvisí s našimi vztahy,
ﬁnancemi, kariérou a dalšími důležitými životními oblastmi a jak
je můžeme změnit.

DRÁČEK
čtvrtek 10. 11. ** 16:00 hodin ** v oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně.
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.

4

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

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.
Výstava potrvá do 6. 11.

70 LET POD KOŠI:
Z HISTORIE BASKETBALU V TRUTNOVĚ 1946 - 2016
Počátky basketbalu v Trutnově se datují již do období po skončení druhé světové války. Basketbalový klub byl založen v roce
1946 a letos si připomíná 70 let od svého vzniku. Právě při této
příležitosti pořádá muzeum společně s BK LOKO Trutnov výstavu
připomínající slavnou historii basketbalu v Trutnově. K vidění je
velké množství fotograﬁí, medailí, pohárů či dresů dokumentujících historii tohoto mimořádně úspěšného sportu v našem městě.
Výstava potrvá do 27. 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. 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 je prodloužena do 31. 12.

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 tamtéž,
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 Ludmila Žlábková.
Výstava potrvá do 29. 1. 2017.

POZDRAVY Z AMERIKY
Výstava pořádaná ve spolupráci s manželi Evou a Jaroslavem Drtinovými ze Dvora Králové nad Labem představí krásy Severní,
Střední a Jižní Ameriky na pohlednicích z 20. a 30. let 20. století. Pohlednice s motivy z těchto pro Středoevropana tehdy velmi
exotických míst, posílal domů do Československa František Šmídt
(1893 - 1942), který v letech 1926 - 1935 žil v USA a pracoval na zaoceánských lodích jako elektroasistent. Velká pozornost bude
věnována pohlednicím New Yorku, kde František Šmídt bydlel.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. 11. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 29. 1. 2017.

DEVATERO ŘEMESEL JAROSLAVA CITY
Na proslulého náchodského výtvarníka, ilustrátora a autora světově
známého animovaného večerníčku u příležitosti jeho nedožitých 90.
narozenin zavzpomíná Mgr. Alena Křivská. Přednáška, která vznikla ve spolupráci s paní Zdeňkou Citovou, potěší dospělé i děti. Pro
případné zájemce bude po jejím skončení připraveno k zakoupení
několik temper a akvarelů krajin a ilustrací z malířovy pozůstalosti.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

BESEDA O HISTORII BASKETBALU V TRUTNOVĚ
U příležitosti 70. výročí organizovaného basketbalu v Trutnově
proběhne v muzeu beseda o historii a současnosti tohoto v našem
městě velmi úspěšného sportu. Účast na besedě přislíbili známí trenéři Jan Jahelka a Petr Kapitulčin, dlouholetý funkcionář oddílu
Vladimír Dolejší, současný předseda basketbalového oddílu Vladimír Smilnický a hráčky Kateřina Hindráková a Andrea Vacková.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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SLIPS INSIDE
Divadelní delikatesy: Okidok (Belgie)
Klaunské duo v nevídané frašce. 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.
Vítězové Grand Prix na klaunském festivalu v Miláně (2009). Beze
slov, rekvizit či soundtracku dává Okidok volný průchod své kreativitě 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 380, 355, 330 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

NOVECENTO (1900)
Divadlo a hudba: Městské divadlo Mladá Boleslav
Monodrama, strhující příběh geniálního klavíristy. Na samotném
počátku roku 1900 našel starý námořník na zaoceánském parníku
v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě ho tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy Citron.
Citron na té obrovské lodi objevil v restauraci první třídy klavír.
Usedl k němu, ponořil ruce do bílých a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset“. Legenda o zázračném klavíristovi.
Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci doslova na dosah
ruky a společně sdílený skvělý příběh - to jsou ingredience, které
činí z této inscenace zážitek, který si nesmíte nechat ujít.
Režie: Pavel Khek. Hrají: Radim Madeja, kterému byla udělena
za tuto roli Cena Thálie 2015, Jakub Šafr (klavír).
středa 9. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku DH, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 10.

K-PAX, SVĚT PODLE PROTA
Činoherní divadlo B: StageArtCz, Brno
Světový bestseller a ﬁlmový hit v divadelním provedení. Česká premiéra divadelní hry amerického autora Gena Brewera, zpracované
dle jeho románové knižní trilogie, která se stala světovým bestsellerem. Poetickým způsobem a laskavým humorem pojmenovává
globální neduhy naší společnosti a nejednou překvapí svou nečekanou přesností. Během představení budeme mít možnost ponořit
se do hlubin lidských duší a nenásilným způsobem se tak dozvíme
mnohé o nás samých. Do moderní psychiatrické léčebny je přijat
záhadný pacient, jenž o sobě tvrdí, že je mimozemšťan z planety
K-PAX, která je od Země vzdálena několik tisíc světelných let. Jeho
pobyt na psychiatrii obrátí naruby životy všech spolupacientů, ale
i zdravotního personálu včetně ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit pravou totožnost záhadného cizince. Inscenace K-PAX,
možná o člověku, možná o mimozemšťanovi, nás nenechá klidným
a překvapí nás naprosto nečekaným vyústěním celého příběhu.
Režie: Petr Halberstadt. Hrají: Radim Fiala, Markéta Plánková/Marika Procházková, Petr Halberstadt, Petr Bláha, Martin Siničák/Jakub Urbánek, Michal Bumbálek, Eva Novotná, Gabriela Štefanová.
středa 16. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 365, 340, 315 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 10.

PANKRÁC ´45
Činoherní divadlo A: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Casting na popravu - ﬁktivní příběh založený na skutečných událostech. Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí druhá světová
válka, Evropa se začíná vypořádávat s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání nacistických zločinců, loajálních Němců,
ale také skutečných i domnělých českých pomahačů nacistického
režimu. Toto zatýkání a vyšetřování se týká i slavných osobností.
V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková - spolupracovnice parašutistů výsadku SILVER A, Židovka Julie a neznámá žena. Která z nich
bude odsouzena?
Představení získalo nominaci na cenu divadelní kritiky v kategorii
„Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2015“.
Scénář a režie: Martina Kinská. Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi,
Eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková.
čtvrtek 1. 12. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 10.

URŠULOVINY
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.

MARTIN A SNĚHOVÁ HŘÍBÁTKA
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni a lampionovým
průvodem. Přiveze k nám Martin sněhovou nadílku? Snad ano.
Rozhodli jsme se, že mu letos s přivoláním zimy pomůžeme. Stačí
k tomu tak málo. Zajisté má každý z vás doma kus starého papíru
či novin. Zkuste si doma vyrobit pěknou sněhovou kuličku a doneste ji na tuto akci. Na náměstí všechny předáme našim sněhovým
hříbátkům, aby mohla sníh sypat na pole a lesy a uložit přírodu
k zimnímu spánku. Martin také přiveze drobný dáreček pro každého z vás. Pokud si vyrobíte vlastní hříbátko, které přinesete do průvodu, čeká vás další odměna. Program zakončí malá diskotéka, při
které se pobavíte a zahřejete.
pátek 11. 11. ** příjezd Martina v 17:00 hodin k Uffu ** akce
na Krakonošově náměstí po příchodu průvodu ** bez vstupného

MIKULÁŠOVINY
Mikuláš, andělé a čerti. Kde je můžete se stoprocentní jistotou
vidět? Přece na Mikulášovinách v Uffu. Než se ale děti setkají
s Mikulášem, musí splnit pár lehkých úkolů. Pak budou mít možnost se nejen pobavit, ale navíc získají dárek přímo od Mikuláše,
příp. od krásných andělů. Podvečer všem zpříjemní Týna se Zdeňkem. Určitě je znáte z pořadu „Hýbánky“, který můžete sledovat
na ČT:D. Hravé cvičení, zpívání a tancování, které všechny zvedne
ze židle. To vše za doprovodu známých písniček.
Upozornění pro rodiče: Vzhledem k tomu, že potřebujeme pro
děti velký prostor pro tanec a cvičení, bude sál Uffa přizpůsoben
těmto aktivitám. Pro ostatní budou připravené židle po obvodu
sálu a také příjemné posezení v Kaffé HORN.
pátek 2. 12. ** UFFO ** 17:00 hodin ** děti - vstupné 50 Kč a poukaz na dárek 30 Kč, ostatní - vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek a poukazů od 31. 10.
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RODINNÉ UFFOKOUSKY
PÉJPRBÓJ
Radim Vizváry a Tantehorse
Představení pro děti od 3 let. Papírový svět Radima Vizváryho a jeho
malého papírového přítele Pejprbóje. V dětské představivosti
ožívá i tak obyčejný každodenní předmět, jakým je kus papíru.
V našem představení ji rozjitří malý vypravěč s velkou rolí papíru.
Zatímco zkoumá tento čistý a tvarovatelný materiál, objevuje
příběhy, které papír vypráví. Vstoupí do jeho světa a tam se potká
s maličkým chlapcem z papíru, který se stane jeho průvodcem
v papírovém světě. Společně se pustí do jeho objevování, aby brzy
zjistili, že může skrývat i napětí a nebezpečí. Nonverbální pohádka
s minimalistickou scénou pracuje s diváckou představivostí, pod
rukama zkušeného loutkáře a mima Radima Vizváryho se papír
mění na fantastické výjevy z pohádkového světa.
Námět, režie, hraje: Radim Vizváry.
neděle 13. 11. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč,
se slevovou kartou 72 Kč ** předprodej vstupenek od 10. 10.

BIOGRAF
Cirk La Putyka
Představení doporučujeme celým rodinám, neboť je vhodné pro
diváky od 5 do 100 let. Vydejte se s námi do časů, kdy kino bylo ještě biograf, kdy nemluvilo, bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným místem, kde jste se mohli jako dnes bát, smát se, plakat nebo
se tajně potmě líbat. Jedinečné divadelní setkání hrdinů ﬁlmových
včerejšků - to je základ našeho příběhu, kterým vás provede někdo, kdo svůj biograf neopustil do dnešních časů. Trochu ředitel,
trochu trhač lístků, trochu promítač, trochu prodavač popcornu,
ale hlavně starý známý dnes už zapomenutých hrdinů stříbrného
plátna - velkých, malých, neviditelných, vynalézavých, něžných
i strašidelných. Jejich společné příběhy doprovodí klavírista - tak,
jako za dob němých ﬁlmů.
Režie: Marek Zákostelecký. Hrají: Jiří Kohout, Jan Čtvrtník.
neděle 20. 11. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč, se slevovou kartou 120 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

SKUPINA 5+1
Výstava fotograﬁí
Skupinu 5+1 tvoří výtvarní fotografové odlišující se osobitou tvorbou. Jejich fotograﬁe jsou alegorií nápaditosti, fantazie a empatie. Autoři se stylově odlišují, ale projevuje se vzájemná invence
výtvarného pojetí obrazu. Od polského Gdańska (2003) skupina
absolvovala řadu domácích i zahraničních výstav. Vystavující autoři: Monika Fulková, Olga Stráníková, Petr Moško, Rudolf Němeček,
Pavel Rejtar, Bogusław Michnik.
Setkání s autory je připraveno v prostorách výstavy na čtvrtek
10. 11. od 17. hodiny.
4. 11. - 28. 12. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu ** vstup na výstavu zdarma

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 jsou k vidění všechny originální kresby k této knize.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 22. 11. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MILAN CAIS

NA KOLE Z NÁCHODA DO MONAKA A ZPÁTKY

Po více než pěti letech přichází Milan Cais se samostatnou výstavou, kde výtvarno není myšlenkově navázáno na hudební inspiraci, jež tohoto multimediálního umělce provází od počátku jeho
vizuální tvorby a která byla doposud nedílnou součástí jeho uměleckého vyjádření. Na výstavě v Galerii UFFO se Milan Cais představí jako vyzrálý tvůrce, který se zabývá hlubšími tématy a nutí
nás jít pod povrch interpretace vystavených děl. Klade znepokojující otázky s hořkou příchutí. Výtvarník si bytostně uvědomuje
tíhu rozhodovacího procesu a interpretuje ji jako zápas s vlastním
egem. „Čím jsme starší, tím větší mají naše volby dopad a stále
častěji nás při nich provázejí pochybnosti ovlivněné dosavadními
zkušenostmi,“ říká autor.
Vernisáž se koná ve středu 30. 11. v 19:00 hodin, poté bude následovat koncert kapely Tata Bojs.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
1. 12. - 3. 1. ** Galerie UFFO ** otevřeno: 1. - 23. 12. pondělí sobota 9:00 - 18:00 hodin ** 24. - 26. 12. zavřeno, 27. - 30. 12. 9:00
- 16:30 hodin, 31. 12. - 1. 1. zavřeno, 2. - 3. 1. 9:00 - 18:00 hodin **
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Martin Adámek (www.adamek.cz) představí slovem i promítnutými fotograﬁemi své zkušenosti a postřehy z cesty, kterou uskutečnil
během pěti týdnů na kole „natěžko“ po cestách Čech, Rakouska,
Švýcarska, Itálie, Francie, Monaka a Německa, přírodou i městy, při
mořské hladině i ve výšce přes 2800 metrů (Col de la Bonette, nejvyšší evropská silnice). Připomene svoji návštěvu oceánograﬁckého
muzea v Monaku i tamějšího automobilového muzea s dnes už nedochovanou automobilovou sbírkou monackého prince, na kole si
projel okruh F1, cestou si všímal i zajímavých silničních vozidel ...
pondělí 7. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 3. 10.

TATA BOJS
Předkapela: THE FELLAS
Tata Bojs jsou pražská alternativní kapela, jejímiž nejvýraznějšími
a zakládajícími členy jsou Mardoša a Milan Cais. V roce 2000 vydali
přelomové album Futuretro. O dva roky později připravili desku
Biorytmy, s níž se deﬁnitivně zařadili mezi tuzemskou hudební
špičku. CD Nanoalbum z roku 2004 vyneslo kapele čtyři ceny Anděl. Zatím poslední nahrávku nazvanou A/B představili fanouškům
na podzim 2015.
The Fellas slaví úspěchy především díky typickému akustickému
zvuku a energickým živým koncertům. Od roku 2008 kapela odehrála přes pět stovek vystoupení v ČR i v Evropě. Vzestup skupiny
zaznamenala i Akademie populární hudby, která ji zvolila Objevem roku 2011 (pod původním jménem Goodfellas). Aktuálně propagují novou desku Scarecrow.
Koncert je na stání.
středa 30. 11. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné: 5. 9. - 31. 10.
300 Kč, od 1. 11. 340 Kč ** předprodej vstupenek od 5. 9.

PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
cestovatelská stand-up comedy, projekce
Excentrický poutník Ladislav Zibura (www.ladislavzibura.cz) se
tentokrát vydává do Himálaje a neprobádaných údolí čínských řek.
Projekce o jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší cestě je svědectvím
o lehkosti a nadhledu, se kterým jde přistupovat k životu. Jak se
opravdu žije Nepálcům a Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte
si poslechnout vyprávění člověka, který strávil tři měsíce v jejich
domovech, daleko od turistických oblastí.
Přestože je Ladislavovi teprve 24 let, na pěších poutích po světě už
nachodil přes 5000 kilometrů. V Česku si mezitím užíval klidného
vysokoškolského života a nikdo se o jeho cesty nezajímal. Vloni ho
ale kamarádi přemluvili, ať o poutích udělá projekci. Nakonec vyprodal kino a nátlak publika vyústil až v turné po 80 městech České
republiky a Slovenska. Ladislav o jedné ze svých cest vloni napsal
knihu „40 dní pěšky do Jeruzaléma“, která se nešťastnou shodou
náhod stala bestsellerem. Nahrál také audioknihu, kterou nechtěl
nikdo. Aby ze sebe smyl hanbu nezdařeného díla, zneuznaný autor v létě na tři měsíce zmizel do Číny a Nepálu. Překvapivě přežil
a vrátil se. Nyní vyráží na turné po republice znovu.
pondělí 28. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 100 Kč **
předprodej vstupenek od 3. 10.
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ARMÉNIE, ZEMĚ POD ARARATEM
Vladimíra Paterová a Jindřich Buďa připravili pořad o své výpravě do Arménie v roce 2015. „Na začátku naší cesty jsme navštívili
jednu z nejstarších křesťanských památek světa, klášter Geghard
zapsaný na seznamu památek UNESCO, a stejnou organizací chráněný antický chrám Garni, poté jsme zažili dobrodružství v národním parku Khosrov. Během přechodu sopečného pohoří Geghama
jsme se spřátelili s několika rodinami arménských Jezídů, živících
se na hřebenu těchto hor pastvou dobytka, vystoupili jsme na nejvyšší horu Azhdahak (3597 m). Navštívili jsme jezero Sevan, následoval přechod nejvyššího pohoří Arménie Aragac (nejvyšší bod
4095 m n. m.) a návštěva středověké pevnosti Amberd. Cestování
po Arménii jsme zakončili v hlavním městě Jerevan, v té době žijící stým výročím arménské genocidy. Nejkrásnější zážitky jsme si
odnesli z dojemných a upřímných setkání s arménskými lidmi, o jejichž životní příběhy se s Vámi rádi podělíme.“
pondělí 21. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 17. 10.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA PROSINEC
Těšit se můžete např. na tyto pořady:
PÁTÁ DOHODA (3. 12., Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Š´éz),
ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY (4. 12., Rodinné UFFOkousky:
Divadlo Žlutý kopec), PROMĚNY PERSIE aneb ÍRÁN VČERA A DNES
(12. 12., Cestopisný večer Luboše Vránka), SYNOVIAL (13. 12., Divadelní delikatesy: Martin Talaga a Marek Zelinka), DLOUHÁ VÁNOČNÍ CESTA DOMŮ (14. 12., Činoherní divadlo B: Komorní činohra, Praha), VÁNOČNÍ KONCERT (20. 12., TEREZA MÁTLOVÁ, Emilly Ann Janečková, Beethoven Orchestra Praha, host Libor Kasík),
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A HOSTÉ (22. 12., Vánoční koncert),
H-KVINTET A HOSTÉ (25. 12., Vánoční koncert)

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2016
Předkládáme Vám VÁNOČNÍ NABÍDKU 2016. Zahrnuje koncerty, které bude UFFO - SCT pořádat v měsících leden a únor 2017
a na které můžete zakoupit od 7. 11. vstupenky jako vánoční dárek pro svou rodinu, své blízké, kamarády ...
NOVOROČNÍ KONCERT - LA GIOIA s hudebním hostem (5. 1.,
Koncert spojující populární hudbu a operní zpěv), 70 JAR - ŽALMAN A SPOL. (18. 1., Folkový koncert), MICHAL PAVLÍČEK
a ČOMBEBAND (6. 2., Koncert rockového kytarového mága
s kapelou), MALINA BROTHERS (20. 2., Folk - country koncert)
Na www.uffo.cz naleznete i podrobnější informace o těchto koncertech a rovněž o divadelních představeních a dalších pořadech,
na které můžete také koupit vstupenky jako vánoční dárek, a to
od 28. 11.

LISTOPAD 2016

KINO VESMÍR

17. čtvrtek
19:00 hodin

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
Český dokumentarista Miroslav Janek nabádá, abychom fenomén autismu přestali vnímat jako lékařskou diagnózu a pokusili se mu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu
myšlení.
Mládeži přístupno ** 80 minut ** vstupné 90 Kč

18. pátek
19. sobota
16:30 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (2D)
J. K. Rowlingová nás zve do nové epochy kouzelnického světa. Newt
Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů.
Mládeži přístupno ** dabing ** 133 minut ** vstupné 130 Kč

18. pátek
19. sobota
19:00 hodin

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspirovaný skutečným příběhem muže, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 131 minut ** vstupné 120 Kč

20. neděle
16:30 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (3D)
J. K. Rowlingová nás zve do nové epochy kouzelnického světa.
Mládeži přístupno ** dabing ** 133 minut ** vstupné 150 Kč

20. neděle
19:00 hodin

AMERICKÁ IDYLA
Americké drama se odehrává v poválečné Americe. Muž vzpomíná
na svůj zdánlivě perfektní život, který právě ztroskotal. Kvůli dceřině
nové politické příslušnosti hrozí zničení celé rodiny.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

21. pondělí
19:00 hodin

ARMÉNIE, ZEMĚ POD ARARATEM
Cestopisný pořad Vladimíry Paterové a Jindřicha Budi.
Vstupné 80 Kč

22. úterý
19:00 hodin

SNOWDEN
Životopisný ﬁlm o Edwardovi Snowdenovi, informátorovi, který novinářům
poskytl dokumenty o sledovacích aktivitách americké NSA či britské GCH.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 134 minut ** vstupné 90 Kč

23. středa
25. pátek
19:00 hodin

JE TO JEN KONEC SVĚTA
Kanadsko-francouzské drama o muži, který se vrací domů ke své rodině,
aby jim oznámil svou blížící se smrt. Svět úspěšného dramatika je však
členům rodiny příliš vzdálený, než aby mohlo dojít ke smíření.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 80 Kč

24. čtvrtek
18:00 hodin

SNOW FILM FEST
Filmový festival. Sníh, led, adrenalin, freeride, expedice. Šest zahraničních i českých ﬁlmů s příběhy lidí, pro které je adrenalin a extrém výzva,
životní motor i droga.
Mládeži přístupno ** 180 minut ** vstupné 120 Kč, děti a senioři 80 Kč

26. sobota
16:30 hodin

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA (2D)
Americký animovaný rodinný ﬁlm o nebojácné dospívající dívce, která
se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

26. sobota
19:00 hodin

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Repríza ﬁlmu o horníkovi, kterému nehoda v dolech obrátí život naruby.
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

27. neděle
16:30 hodin

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA (3D)
Americký animovaný rodinný ﬁlm.
Mládeži přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

27. neděle
19:00 hodin

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Repríza české smutné komedie o svérázném instalatérovi, který umí vše
spravit, ale svůj život spravovat nedokáže.
Do 12 let nevhodné ** 85 minut ** vstupné 100 Kč

28. pondělí
29. úterý
19:00 hodin

NOČNÍ ZVÍŘATA
Americký thriller. Susan opustila svého manžela před více než 20 lety.
Minulost se připomene společně s rukopisem knihy a žádostí o přečtení.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 110 Kč

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

ZILIONÁŘI
Americká akční krimi komedie. Válečný veterán zorganizuje jednu z největších bankovních loupeží v amerických dějinách.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 Kč

2. středa
19:00 hodin

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Repríza české komedie. Eliška je milující manželka. Ovšem jen do té
doby, než ji muž na prahu čtyřicítky požádá o rozvod.
Mládeži přístupno ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

3. čtvrtek
19:00 hodin

TENKRÁT V RÁJI
Česko-slovenské drama o osudu horolezce Josefa Smítky a jeho druhů
popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.
Mládeži přístupno ** 99 minut ** vstupné 120 Kč

4. pátek
16:30 hodin

DOCTOR STRANGE (2D)
Americký fantasy ﬁlm ze studia MARVEL. Život neurochirurga se změní
po dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 115 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

4. pátek
19:00 hodin

POHÁDKY PRO EMU
Český romantický příběh. Padesátiletý Petr, žijící sám, je informován, že
má opatrovat osmiletou Emu. Je údajně jejím otcem.
Mládeži přístupno ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

5. sobota
6. neděle
16:30 hodin

AKCE ARKTIDA
Norský hřejivý příběh z ledové Arktidy. Ve snaze setkat se s otcem se tři
děti schovají ve vrtulníku, který však musí náhle změnit směr.
Mládeži přístupno ** dabing ** 87 minut ** vstupné 90 Kč

5. sobota
19:00 hodin

DOCTOR STRANGE (2D)
Americký fantasy ﬁlm ze studia MARVEL.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 115 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

6. neděle
19:00 hodin

DOCTOR STRANGE (3D)
Americký fantasy ﬁlm ze studia MARVEL.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 115 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

7. pondělí
19:00 hodin

NA KOLE Z NÁCHODA DO MONAKA A ZPÁTKY
Cestopisný pořad Martina Adámka.
Vstupné 80 Kč

8. úterý
9. středa
19:00 hodin

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Tom Cruise jako oblíbený literární hrdina. Tentokrát řeší obvinění krásné
velitelky ze špionáže.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 120 Kč

9. středa
10:00 hodin

POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Mládeži přístupno ** 72 minut ** vstupné 30 Kč

10. čtvrtek
19:00 hodin

MUŽ JMÉNEM OVE
Švédská dojemná tragikomedie o stárnutí dle literárního bestselleru
F. Backmana. Ove je umíněný muž, který terorizuje své okolí, dokud mu
do života nevstoupí rodina imigrantů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 80 Kč

11. pátek
12. sobota
16:30 hodin

TROLLOVÉ (2D)
Americký animovaný ﬁlm. Oblíbené postavičky Trollů poprvé ožívají
v celovečerním ﬁlmu.
Mládeži přístupno ** dabing ** 92 minut ** vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

11. pátek
19:00 hodin

ZÚČTOVÁNÍ
Americké kriminální drama. Christian pracuje pod zástěrkou účetní kanceláře pro několik zločineckých organizací.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 128 minut ** vstupné 110 Kč

30. středa
10:00 hodin

12. sobota
19:00 hodin

KOMICI s.r.o. THE TOUR
Road movie, komedie. Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd
a Ruda z Ostravy projíždějí republikou.
Do 12 let nevhodné ** 95 minut ** vstupné 100 Kč

POJAR DĚTEM
Pásmo krátkých ﬁlmů Břetislava Pojara, realizovaných v jeho posledním
tvůrčím období.
Mládeži přístupno ** 70 minut ** vstupné 50 Kč

30. středa
19:00 hodin

13. neděle
16:30 hodin

TROLLOVÉ (3D)
Americký animovaný ﬁlm.
Mládeži přístupno ** dabing ** 92 minut ** vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

MARQUERITE A JULIEN
Francouzské drama o sourozencích lorda z Tourlaville, kteří se něžně
milují už od dětství. Jak dospívají, jejich náklonnost se stáčí směrem
k nenasytné vášni. Společnost, pobouřena jejich aférou, donutí dvojici,
neschopnou ovládat své city, k útěku.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 90 Kč

13. neděle
19:00 hodin

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Repríza třetího dílu. Bridget konečně přivede na svět potomka.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 110 Kč

14. pondělí
19:00 hodin

ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE
Německo-lucemburský thriller. Drogový experiment uvolní v úspěšném
právníkovi potlačované pudy a na povrch se dostane jeho odvrácená
strana.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 110 Kč

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského centra

EGON SCHIELE
Německé životopisné drama provokativního mladého vídeňského malíře a graﬁka začátku 20. století. Egon Schiele obětoval pro své umění
lásku a nakonec i život.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

* na plakátech

15. úterý
16. středa
19:00 hodin
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Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:
* na internetové adrese www.uffo.cz

* v magazínu
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

