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neděle 3. 9. TRUTNOVSKÝ JARMARK
Tradiční celodenní městská slavnost
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:15 hodin

úterý 5. 9. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

sobota 9. 9. ROZLOUČENÍ S LÉTEM  
Zábavné odpoledne pro celé rodiny
Pořadatel: UFFO a Klub vojenské historie Trutnov
u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin

sobota 9. 9.
neděle 10. 9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Téma: Památky a příroda
Víkend zpřístupněných památek, 
doprovodný program
Podrobné informace na www.uffo.cz
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

neděle 10. 9. VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI TRUTNOVA
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 14:00 hodin

pondělí 11. 9. KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

středa 13. 9. TRÉNINK PAMĚTI PRO NEJSTARŠÍ ČTENÁŘE: 2. ČÁST
Beseda Stanislavy Benešové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

sobota 16. 9. SETKÁNÍ
17. ročník festivalu country & bluegrass skupin
Vystoupí: Zelenáči, Malina Brothers, Wostruha, 
Patrolla a Tendr
Pořadatel: country skupina Tendr
restaurace ve Lhotě u Trutnova ** 18:00 hodin 
** vstupné 89 Kč ** rezervace míst: 
Mirek Podlipný - tel.: 604 973 681, 
e-mail: podlipny@sollertia.cz

pondělí 18. 9.  KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

úterý 19. 9. BLANKA LEDNICKÁ: NAŠE KOŘENY
Přednáška o sestavování rodokmenů
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

čtvrtek 21. 9. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 21. 9. FUK!
Činoherní divadlo B: 
Divadlo pod Palmovkou, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

pondělí 25. 9. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Libor Turek: Švýcarsko, Itálie, Rakousko
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 25. 9. VIETNAM
Cestopisný večer Miloše Šálka
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pátek 29. 9.
sobota 30. 9.

ČESKO-NĚMECKÉ DNY V TRUTNOVĚ 2017
Akce u příležitosti 25. výročí založení spolku 
a 10. výročí partnerství mezi městy Lohfelden 
a Trutnov
Podrobné informace na www.bgztrutnov.cz
Pořadatel: Společnost česko-německého 
porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s.

 VÝSTAVY

do 9. 9. SOUČASNÝ TRUTNOV OČIMA FOTOGRAFŮ
Výstavní kolekce soutěžních fotografi í
Pořadatel: UFFO a vyhlašovatel soutěže 
Fotoklub KDÚ Trutnov
UFFO – foyer

do 13. 9. FOTOLÉTO 2016
Výstava fotografi í z prázdnin 2016
Pořadatel: Fotoklub KDÚ Trutnov
Fotogalerie MATES (Svatojánské náměstí)

do 15. 9. KRKONOŠSKÁ ŘEMESLA
Interaktivní výstava
Pořadatel: Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** otevřeno: 
úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin

do 17. 9. TRUTNOVSKÉ HOSPODY, RESTAURACE 
A VINÁRNY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 19. 9. TRANSPIRITUALS
Výstava fotografi í Vojtěcha Vlka
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 30. 9. SOCHY VE MĚSTĚ VIII
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Krakonošovo náměstí, Dolní promenáda

do 1. 10. STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH 
ROKU 1897
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ZÁŘÍ 2017
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do 31. 12. 1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ 
VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

31. 8. - 6. 10. IMPRESE ANTONÍNA HUDEČKA
Výstava krajinomalby
Vernisáž 30. 8. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

1. - 30. 9. MAKROSVĚTY
Příroda pod lupou ve fotografi ích 
Jaroslavy Melicharové
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír – foyer

1. 9. - 31. 10. VLADIMÍR PAVLAS: MALOVANÉ NEBE
Výstava fotografi í s leteckou tematikou
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)

7. 9. - 21. 10. KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ II
BIRD WATCHING
Výstava fotografi í z pozorování ptáků
Vernisáž 6. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

18. 9. - 4. 10. THE TAP TAP NAČERNO
Turné černého humoru
Pořadatel: UFFO
UFFO – foyer

22. 9. - 5. 11. VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ V TRUTNOVĚ
Vernisáž 21. 9. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

27. 9. - 31. 10. DUŠAN MRAVEC:
RE: KAPITULACE
Vernisáž 26. 9. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

 KURZY

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

do 15. 9. DÍLNIČKY PRO DĚTI
V rámci prohlídky muzea si mohou děti vyrobit 
vlněný suvenýr, voňavé mýdlo či svíčku, cena za 
1 výrobek je 65 Kč.
otevřeno: úterý - sobota 10:00 - 15:00 hodin 

9. - 10. 9. VÍKEND V DOMĚ POD JASANEM
Ve Dnech evropského dědictví si můžete 
vyzkoušet tkaní na stavu, na stužkovém stavu, 
velkém člunkovém či na moderních tkalcovských 
stavech v rámci interaktivní výstavy tkalcovství 
a krkonošských řemesel. Přístupná bude také 
výtvarná dílna pro děti.
otevřeno: sobota i neděle 10:00 - 15:00 hodin

 PŘIPRAVUJE SE

středa 29. 11. DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2017
Barbour uvádí akustické turné Davida 
Kollera s kapelou
Pořadatel: VM Art production
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 490, 470, 450, 
390 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 5.
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ÚNOR—BŘEZEN—DUBEN 2017

INTERNATIONAL  
MUSIC FESTIVAL 

TRUTNOV

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s.
Spolupořadatel: UFFO za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Festival se koná pod záštitou starosty města Trutnova 
Mgr. Ivana Adamce

Podzimní část mezinárodního festivalu JAZZINEC 2017 zahájí 
nejlepší mladá jazzová pianistka. I přes svůj nízký věk má teprve 
23letá Polka Agnieszska Derlak všechny předpoklady stát se 
světovou hvězdou. Na absolutní špičce současného jazzu se 
pohybuje mnoho žen, ale jen velmi málo tak moc talentovaných 
klavíristek, jako je Aga Derlak. Tato multiinstrumentalistka (vedle 
piana skvěle hraje i na fl étnu) neustále zpřesňuje svou vlastní 
hudební identitu a činí tak s velkou zralostí a sebevědomím. 
Ona je tou dosud chybějící spojnicí mezi tradicí a nejnovějšími 
jazzovými trendy a směry, a to nejen v Polsku. V roce 2016 
polská společnost hudebního průmyslu udělila triu „Fryderyka“ 
nejdůležitější a nejprestižnější ocenění v Polsku v kategorii nejlepší 
jazzový debut. Soubor hraje především autorské skladby, jazzové 
standardy ve vlastních aranžích a částečně i volnou improvizaci. 
Navazuje na polskou jazzovou školu (minimálně ve skvělé technice 
všech členů), ale zároveň hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio tvoří 
hudebníci, kteří vystudovali jazz na vysokých školách ve Varšavě 
a Katovicích. Soubor má za sebou velké úspěchy na jazzových 
soutěžích v Gdyni (2014), Krakově (2013 a 2015) a Praze (Czech 
Jazz Contest 2015) a velmi příznivě hodnocené debutové CD First 
Thought. Hlavními inspiračními zdroji pianistky a samotného tria 
jsou Gerald Clayton, Michal Tokaj a Brad Mehldau.
„Poznávacím znamením tria Agy Derlak jsou delikátní aranžmá, 
neuvěřitelná lehkost soundu a jednoznačný jazzový drápek, kterým 
umí chytit publikum do spárů. Zde je třeba vyzvednout především 
pianistku Agu, jež svým úchvatným uměním hry, v souhře se svými 
spoluhráči, dokáže učarovat celému sálu.“
novinářka Adriana Slowik, Kraków

AUTUMN PARTY
pátek 6. 10. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů 
AGA DERLAK TRIO (Polsko)

úterý 7. 11. ** 19:00 hodin ** Národní dům
ONDŘEJ PIVEC & KENNEDY ADMINISTRATION (USA)
Česká premiéra newyorské kapely vedené Grammy 
oceněným klávesistou Ondřejem Pivcem.

čtvrtek 30. 11. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů 
JAN KAVKA TRIO – nový projekt pianisty uhrančivého 
Ostrich Quartetu
URIEL HERMAN (Izrael) – solo piano 
Po neuvěřitelném úspěchu na jarním jazzincovém koncertu 
jeho quartetu se Uriel vrací v roli sólového pianisty.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Další informace na www.zustrutnov.cz

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017
Základní umělecká škola Trutnov je přes sedmdesát let nedílnou 
součástí kulturního života Trutnova. Tak tomu bylo i v loňském 
školním roce. Dokazuje to velké množství akcí, které naši školu 
během roku úspěšně prezentovaly.
Žáci a učitelé se představili přibližně na 190 akcích (bez soutěží 
a přehlídek), kdy stěžejním byl mezioborový projekt „ČESKÝ 
ROK“ (8 představení) a „ZUŠ OPEN v Trutnově“ - celodenní akce 
na Krakonošově náměstí v rámci celorepublikového projektu 
ZUŠ OPEN (30. 5.). Pro Vaši představu dále uvádím některé akce 
a úspěchy jednotlivých oborů.
Hudební obor pořádal 13 absolventských koncertů, 14 velkých 
koncertů v Koncertní síni B. Martinů, 35 vystoupení na akcích 
města Trutnova a dalších organizací. Žáci ZUŠ vystupovali na pěti 
koncertech a představeních hudebního a tanečního oboru v Uffu, 
uskutečnil se výjezd našich žáků do Würzburgu a Swidnice. 
Na soutěži Guitarreando 26. 5. v Hradci Králové zvítězil Samuel 
Janko v nejmladší kategorii – hra na basovou kytaru (uč. Tomáš 
Katschner). XI. Mezinárodní interpretační soutěže dechových 
nástrojů Brno 2017, kategorie JUNIOR A – hra na lesní roh – se 
s úspěchem zúčastnila 4. 6. Anna Uiberlayová (uč. Jaroslav Rejdák).
Karolína Červená získala 24. 6. třetí cenu ve hře na klavír na Prague 
Junior Note 2017 (uč. Lucie Viesnerová). 
Žáci literárně-dramatického oboru vystupovali v 17 představeních 
pro školy i veřejnost. Soubor „V posledním tažení“ LDO ze třídy uč. 
Šárky Zikové se 24. 3. zúčastnil přehlídky mladého, amatérského 
a experimentujícího divadla Audimafor, která se konala v Divadle 
DRAK v Hradci Králové.
Učitelky tanečního oboru organizovaly šest tanečních workshopů 
pro žáky a veřejnost a šest velkých představení. Taneční obor 
24. - 26. 9. reprezentoval ZUŠ Trutnov na přehlídce TANFEST 
JAROMĚŘ a 12. 4. na Krajské přehlídce dětských skupin scénického 
tance v Červeném Kostelci. Akce se zúčastnily žákyně I. a II. stupně 
tanečního oboru pod vedením Kateřiny Talavaškové a Jany 
Michaličkové.
Výtvarný obor se vynikajícím způsobem prezentoval na ZUŠ OPEN, 
zúčastnil se 18. výtvarného salonu Královských věnných měst, 
je účastníkem výzvy v rámci mikroprojektů Glacensis „Krajina 
domova a její příběhy“. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili 
13. národní přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán 2017“, letošní téma 
bylo „Skrývání a odkrývání“. Do celostátního kola přehlídky 
postoupily práce žáků ze tříd Dity Prouzové a Jaroslava Dvorského.
Děkuji všem pedagogům za vynikající práci, žákům za skvělou 
reprezentaci školy a rodičům za podporu. Těším se na setkání 
v novém školním roce!

Mgr. Blanka Matysková
ředitelka školy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

PŮJČTE SI e-KNIHU FLEXIBOOKS
Pro své registrované čtenáře jsme rozšířili služby o další e-knihy, 
tentokráte od fi rmy Flexibooks. Přes katalog Carmen si můžete 
do mobilního zařízení, notebooku nebo PC stáhnout především 
naučné tituly (psychologie, pedagogika, životní styl apod.). K vý-
běru je přes 3000 průběžně aktualizovaných titulů. Na stránce 
www.mktrutnov.cz najdete návod (oddíl služby, e-knihy).

POVÍDÁLCI
úterý 5. 9. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené, program 
probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných 
dětí. Těšíme se na Vás.

TRÉNINK PAMĚTI PRO NEJSTARŠÍ ČTENÁŘE: 2. ČÁST
středa 13. 9. ** 9:00 hodin ** ve studovně

Srdečně zveme naše nejstarší čtenáře na tradiční dopolední se-
tkání. Již podruhé přivítáme trenérku paměti II. stupně Stanislavu 
Benešovou. Kurzy jsou zaměřeny především na praktické využití 
paměťových technik zábavnou formou, jak si zapamatovat čísla, 
jména, tváře a další údaje potřebné v každodenním životě. 

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 18. 9. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM

Po prázdninách zveme všechny maminky i tatínky, aby přišli do po-
bočky v Horním Starém Městě a strávili se svými ratolestmi dopole-
dne mezi pěknými knížkami a stejně starými kamarády.

BLANKA LEDNICKÁ: NAŠE KOŘENY
úterý 19. 9. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Přitahují Vás rodokmeny? Zajímá Vás historie Vaší rodiny, ale ne-
víte, jak začít? Rádi byste pátrali po svých předcích, ale neznáte 
postupy? Nevíte, kam se obrátit, co můžete očekávat, jak pátrat? 
Na přednášce se dozvíte, co Vás vlastně v matrikách čeká, kde je 
možné po předcích pátrat, jak se orientovat v archivech a na co se 
máte při pátrání zaměřit. Blanka Lednická je i autorkou několika 
knih zabývajících se sestavováním rodokmenů. Do těchto titulů 
budete mít možnost při přednášce nahlédnout a v případě zájmu 
si je i zakoupit. 

DRÁČEK
čtvrtek 21. 9. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti

První setkání klubu Dráček v tomto školním roce. Zveme všechny 
malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně. Akce je určena 
dětem od 6 do 12 let.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Během měsíce května a června se v oddělení pro děti konalo slav-
nostní pasování prvňáčků na čtenáře. Letos se do projektu přihlási-
ly dvě první třídy ze ZŠ R. Frimla, tři první třídy ze ZŠ kpt. Jaroše, dvě 
první třídy ze ZŠ Náchodská a jedna první třída ze ZŠ V Domcích. 
Celkem 162 dětí. Během školního roku děti navštěvovaly knihovnu 
a zúčastnily se besed. Při poslední návštěvě zavítaly do pohádkové-
ho království královny Abecedky, aby se z nich po splnění tří nároč-
ných úkolů stali rytíři čtenářského řádu. Každý malý čtenář s sebou 
přinesl královně a šaškovi dáreček. Královna darovala dětem tři 
klíče k pohádkovému království a čtenářské průkazy. 
Letos děti připravily krásné obrázky s motivy abecedy, písmenka 
ze slaného těsta, královskou korunu z dřevěných písmenek. K mi-
lému překvapení patřilo i pásmo písmenkových říkadel a koncert 
fl étniček. Výtvory prvňáčků byly během letních prázdnin vystaveny 
v „královské galerii“. Na památku dostali prvňáčci pasovací listy, 
šerpy, čtenářské odznaky a jiné odměny, které pro ně připravily 
paní učitelky ve spolupráci s rodiči.
Tato akce bude pokračovat i ve školním roce 2017/2018, a pro-
to nabízíme budoucím prvním třídám, aby se během měsíce září 
do projektu přihlásily.
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POZVÁNKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Již tradičně zveme paní učitelky z mateřských školek a jejich třídy 
k pravidelné návštěvě oddělení pro děti. Bližší informace telefonic-
ky na čísle 499 815 544 anebo osobně v oddělení pro děti.

PODZIMNÍ NOCOVÁNÍ
V rámci Týdne knihoven proběhne v oddělení pro děti tolik oblíbe-
né podzimní nocování. Letos naše nejpilnější čtenáře čeká tajem-
né a vzrušující dobrodružství s Harry Potterem a jeho kamarády 
v Bradavicích. Sraz na nástupišti 9 ¾ bude v pátek 6. 10. v 19:30 
hodin a s malými nocležníky se rozloučíme v sobotu 7. 10. v 8:00 
hodin. Akce je určena našim čtenářům od 6 do 12 let. Přihláš-
ky na akci budou v oddělení pro děti k vyzvednutí v týdnu od 
18. do 22. 9.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin, 
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin

Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je fi rma KASPER CZ s. r. o.

SOCHY VE MĚSTĚ VIII
Čestmír Suška a Veronika Psotková

8. ročník tradiční akce Galerie města Trutnova Sochy ve městě 
tentokrát přináší něco opravdu velkého. Bývalý člen skupiny 
Tvrdohlaví, neúnavný organizátor uměleckých setkání Art 
Safari a jeden z nejvýraznějších českých sochařů Čestmír 
Suška se do Trutnova vrací s jedním ze svých nejúspěšnějších 
uměleckých projektů. Na Krakonošově náměstí je instalována 
jeho jedenáctimetrová Rozhledna. Tento obří sochařský objekt je 
skutečnou rozhlednou, do níž lze vystoupat a pohlédnout na svět 
z méně tradiční perspektivy, zároveň je to kovová konstrukce 
s perforovaným ornamentem, která pojí industriální brutalitu 
s křehkostí až něžností. Na promenádě je instalována „Kavárna“, 
v níž je možné konzumovat pochutiny ze skutečných nedalekých 
kavárenských podniků. Autor sám ke svému způsobu tvorby říká: 
„Pro práci s kovem sbírám staré opuštěné cisterny nebo roury, 
které už mají něco za sebou. Něco zažily. Něco pamatují. Stejně 
jako staré kmeny. Nejsem ale mystik. Jenom rád pracuji s hotovým 
tvarem, který buď vyrostl, nebo jej někdo navrhl tak, aby fungoval, 
aniž by při tom myslel na krásu.“ Výsledkem jsou monumentální 
plastiky s delikátně jemným detailem, které budou až do 30. 9. 
zdobit Trutnov. 
Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického 
fi gurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak 
současnou fi gurální tvorbu. V posledních letech se do popředí 
jejího zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace 
stylizovaných drátěných fi gur a objektů (k doposud nejznámějším 
patří její „Bikiny Klub“, který vystavila například v roce 2012 
v centru současného umění DOX). Vnímá je jako transparentní 
sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných 
podmínek. Námět instalace na Dolní promenádě „Velké prádlo“ 
je výsledkem současného rozpoložení autorky v osobní i tvůrčí 
rovině - prostor zde získávají každodenní fantazie ze života 
sochařky na rodičovské dovolené. „Velké prádlo“ jsou proměnlivé 
personifi kované objekty, které jsou zde symbolem rutinního, leč 
potřebného očistného procesu. Drátěné transparentní sochařské 
kresby citlivě reagují na změnu světelných podmínek, kdy se úhlem 
pohledu jejich tvar průsvitem rozpadá nebo naopak klouzáním 
světla po povrchu spojuje do plných objemů.

IMPRESE ANTONÍNA HUDEČKA
Jako již tradičně každý rok i letos jsme si pro vás připravili prestižní 
výstavu krajinomalby, která představí malířskou tvorbu Antonína 
Hudečka (1872 – 1941), jednoho z čelních představitelů české 
výtvarné scény kolem roku 1900 a první poloviny 20. století, a to 
ze všech tvůrčích období. Zastoupena bude jak raná okořská 
perioda, secesně stylizované práce, rané exprese, mariny, obrazy 
z Policka a Orlických hor, práce z cest po Rakousku či Slovensku 
i pozdní častolovické tempery. Na zhruba 60 obrazech spatříme 
proměny Hudečkova stylu od časného realismu přes náladové 
mistrovské malby z Okoře, nejslavnější štace Mařákovců, 
s nimiž úzce spolupracoval, přes expresívně hutné odvážné 
malby korespondující s dobovou německou krajinomalbou až 
po zklidněná panoramata z 20. let a svižné, kdysi Rudolfem 
Roučkem správně připomenuté pozdní skici, v nichž stále tepalo 
srdce plenéristy z dob vrcholícího impresionismu. Vystavená díla 
byla zapůjčena s velkou ochotou především z Českých přístavů, a. 
s., ze státních institucí i ze soukromých sbírek a ve výstavním plánu 
letošního roku neodmyslitelně patří mezi výstavní delikatesy. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 30. 8. od 17:00 hodin. Kurátorem 
výstavy je PhDr. Michael Zachař. O hudební zážitek se postará 
Drahomíra Tvrdíková (housle, zpěv) a Yanka Stránská (zpěv). 
Výstava bude otevřena do 6. 10.

KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ II
BIRD WATCHING

Ve fotogalerii na Městském úřadě Trutnov bude vernisáží ve středu 
6. 9. od 17:00 hodin zahájena výstava BIRD WATCHING (Pozorování 
ptáků). Trutnovský rodák a již známý oblíbený hudebník Karel 
Čapek představí veřejnosti další ze svých koníčků, kterým je právě 
fotografování. Milovníci přírody se tak mohou těšit na citlivé, 
někdy až intimní vhledy do magické ptačí říše. Úvodní slovo 
přednese Jaroslav Dvorský. Vystoupí sám autor s přáteli. 
Výstava potrvá do 21. 10.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

TRUTNOVSKÉ HOSPODY, RESTAURACE A VINÁRNY
Výstava představuje prostřednictvím starých pohlednic a fotografi í 
četné zaniklé i existující hostince, restaurace a vinárny, kterých 
bylo v Trutnově na počátku 20. století více než 60. Většina z nich se 
nacházela v historickém středu města, další pak například v ulicích 
Spojenecká, Polská či Horská. Nechybí ani trojrozměrné předměty 
(půllitry, talíře, jídelní a nápojové lístky). Výstava připravená 
ve spolupráci s trutnovským sběratelem Pavlem Janatou a dalšími 
sběrateli potrvá do 17. 9.

STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897
Letošní 120. výročí katastrofální povodně v Krkonoších v červenci 
1897 připomíná muzeum výstavou o této živelní pohromě, jež 
nemá v moderních dějinách Trutnovska obdoby. Postižena byla 
především sídla v oblasti kolem řeky Úpy, tedy Velká Úpa, Temný 
Důl, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Horní Staré 
Město, Dolní Staré Město a Trutnov, kde si rozběsněný vodní živel 
vyžádal mnoho lidských životů. K vidění jsou jedinečné a často 
neznámé snímky zachycující následky povodně. 
Výstava potrvá do 1. 10.
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VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ V TRUTNOVĚ

Vernisáž každoroční podzimní výstavy Spolku podkrkonošských 
výtvarníků proběhne v muzeu ve čtvrtek 21. 9. od 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 5. 11.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Výstava o prusko-rakouské válce připomíná nejen bitvu u Trutnova 
27. 6. 1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci ce-
lého tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze 
zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova. 
Výstava potrvá do 31. 12.

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OSOBNOSTI TRUTNOVA
Muzejní pracovník PhDr. Ondřej Vašata ve své přednášce připomene 
významné historické osobnosti Trutnova. Představí význačné podni-
katele, konstruktéry, malíře, sochaře, cestovatele či herce. Přednáš-
ka se uskuteční v neděli 10. 9. od 14:00 hodin. Vstup zdarma.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Pořadatel: město Trutnov a UFFO

V neděli 3. 9. se Krakonošovo náměstí i pěší zóna v Horské ulici 
zaplní více než 120 stánky, kde bude možné vidět ukázky řemesel, 
zakoupit rukodělné výrobky i různé tradiční občerstvení. Je 
připraven celodenní program – na pódiu před Starou radnicí se 
od 9:30 do 18:15 hodin vystřídají hudební vystoupení různých 
žánrů. Na náměstí vystoupí také klauni s velocipedy, u muzea 
bude tradičně prostor pro děti. Mluveným slovem bude po celý 
den provázet moderátorka Lucie Peterková. 

  9:30 ZAHÁJENÍ PROGRAMU 
  9:45 JOŽKA ŠMUKAŘ A CIMBÁLOVKA
11:30 GENTLEMANI A DALIBOR GONDÍK
13:30 MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ
15:15 OLGA LOUNOVÁ & BAND
17:15 XINDL X

KLAUNUTO S VELOCIPEDY 
Cirkus trochu jinak – 2 klauni na maxikole a maxikoloběžce. 
Na začátku i konci svého „pobytu“ na náměstí (13:15 a 14:45) 
předvedou také krátké výstupy před pódiem u radnice.

POHÁDKY U MUZEA PODKRKONOŠÍ – DIVADLO DOKOLA
10:00  O STATEČNÉM KOVÁŘOVI
13:00  VO HLOUPYM HONZOJ
16:00  JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL
neděle 3. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:15 hodin ** 
bez vstupného

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Pořadatel: UFFO a Klub vojenské historie Trutnov

Akce v rámci Dnů evropského dědictví - u památ níku generála 
Gablenze zahraje kapela Nadoraz, vystoupí taneční skupina Star 
West. Připraveny jsou také ukázky vojenských povelů a salvy 
z historických zbraní Klubu vojenské historie Trutnov, drobné hry 
pro děti. Občerstvení zajištěno.
sobota 9. 9. ** u památníku gen. Gablenze na vrchu Šibeníku ** 
15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

TRUTNOVSKÝ PODZIM
10. - 31. 10. 2017

37. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: UFFO pod záštitou města Trutnova

Generální partner: KASPER Trutnov
Realizováno za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje

TRIO MARTINŮ
Petr Jiříkovský – klavír
Jaroslav Matějka – violoncello
Pavel Šafařík – housle
Program: D. Šostakovič, B. Martinů, A. Dvořák
úterý 10. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 160 Kč

KONCERT K POCTĚ MICHAELA ČAKRTA
QUATTROVAGANTI
Adéla Drechsel (Německo) – housle
Ovidiu Simbotin (Německo) – housle
Sebastian Mickeltwathe (Německo) – viola
Rolf Müller (Německo) – violoncello
Program: W. A. Mozart, M. Čakrt
Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.
pátek 13. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 180 Kč

NA BROADWAY S ADAMEM PLACHETKOU 
IMPOSSIBLE DREAM
Adam Plachetka – basbaryton
Tomáš Netopil – dirigent
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Program: L. Bernstein, F. Loewe, R. Rodgers, M. Leigh, G. 
Gershwin, J. Kern, C. M. Schönberg, A. L. Weber
Patron koncertu: KASPER Trutnov
pondělí 16. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 690 Kč, 490 Kč

LENKA KORBELOVÁ – klavírní recitál
Program: C. M. von Weber, F. Chopin, R. Schumann, J. S. Bach/F. Busoni
Patron koncertu: TE Connectivity
pátek 20. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** 
vstupné 140 Kč

CZECH BRASS – žesťový soubor

NEJSLAVNĚJŠÍ FILMOVÉ MELODIE
Program: J. Williams, M. Magne, V. Cosma, J. Valta, A. Piazzolla, 
B. May, G. MacDermot, G. D. Weiss, L. Bernstein, C. François & 
J. Revaux
Patron koncertu: ZPA Smart Energy a.s.
úterý 24. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč

GUIDO SEGERS (Belgie) – trubka

KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO
FILIP DVOŘÁK – cembalo

MAREK ŠTILEC – dirigent
Program: J. V. Stamic, T. Albinoni, J. S. Bach, G. Holst, G. Tartini
Patroni koncertu:  Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
úterý 31. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 220 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej vstupenek od 4. 9. v Inforecepci UFFO a Turistickém 
informačním centru Trutnov.
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VOJTĚCH VLK: TRANSPIRITUALS
Retrospektiva TranSpiRituals představuje průřez dokumentární 
a portrétní tvorbou Vojtěcha Vlka. Nabízí černobílé i barevné foto-
grafi e mapující hledání duchovní stránky existence napříč různými 
náboženstvími.
Obrazovým esejům o komunitách či jednotlivcích žijících mimo str-
hující tempo současnosti se tvůrce věnuje již dvě dekády. Rozma-
nitost pokusů přesáhnout materiální rozměry světa sleduje tedy 
od počátků své profesní dráhy. Přispívá tím k odhalování společ-
ných kořenů lidství, jakkoli každému člověku přiznává individuální 
míru jinakosti. Vracejícím se motivem jsou mu zejména oči, pojítka 
světa vnitřního a vnějšího.
Podloží Vlkova sdělení budiž rozeznáno v doplňujících se protikla-
dech. U fotografa jistě nepřekvapí prolínání světel a stínů, v da-
ném případě však podvojnost provází i spojnice profánního s tím, 
co je přesahuje, či rezonanci sil jin a jang.
Po polovině 90. let, čili jako student pražské UMPRUM v Atelié-
ru fotografi e profesora Pavla Štechy, dokumentoval Vlk činnost 
Domu sv. Antonína Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského, jinými slovy poskytování ústavní péče a sociálních slu-
žeb v Moravských Budějovicích, ve městě odkud pochází. Soubor 
záběrů z Izraele a Palestiny vznikl při stáži na Bezalel Academy 
v Jeruzalémě. Poté zpracovával dokument o životě bratří kapucí-
nů při pražské Loretě. Vojtěch Vlk je rovněž autorem fotografi c-
ké knihy o premonstrátském klášteře v tyrolském Innsbrucku Was 
ewig bleibt (2006).
Setkání s autorem, projekce fotografi í a komentovaná prohlídka 
proběhne v úterý 19. 9. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR
do 19. 9. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

THE TAP TAP NAČERNO
Smysl pro černý humor je specifi cky česká vlastnost a prochází na-
příč celou naší společností. Zasmějte se společně s námi vtipům o li-
dech s hendikepem a zeptejte se na cokoliv, co Vás o nás zajímá. 
Všechny vybrané vtipy prošly tvrdou cenzurou členů kapely The 
Tap Tap – nejtemnější odstín černé legrace je tedy opravdu spo-
lehlivě zaručen. 
Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humo-
ru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nad-
hledem. Celostátní turné černého humoru nazvané „The Tap Tap 
načerno“ je pořádáno pro získání peněžitých příspěvků na zajiště-
ní funkčnosti všech realizovaných projektů. Kurátorem výstavy je 
Šimon Ornest. 
Autoři vtipů: Douša, Fefík, Hrdý, Koštýř, Rakus, Setík a Vrána. 
Více informací na www.tttnacerno.cz.
18. 9. - 4. 10. ** UFFO - foyer ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

DRAKIÁDA
Pořadatel: UFFO a RC Modeláři Trutnov

Soutěž v létání draků pro děti i dospělé. Součástí akce bude také 
prohlídka modelů letadel a letadýlek. Společný start všech draků 
je naplánován na 14:00 hodin. Proto prosíme všechny soutěžící 
o včasný příchod. Prezence soutěžících bude možná od 13:00 
do 13:45 hodin. Soutěž bude ukončena v 15:00 hodin. Vyhlášení 
výsledků je naplánováno přibližně na 15:45 hodin. Zajištěn bude 
prodej občerstvení. Hlavní cenou je vyhlídkový let, připraveny jsou 
i další atraktivní ceny.
neděle 1. 10. ** letiště ve Volanově ** prezence soutěžících 
13:00 - 13:45 hodin ** start 14:00 hodin ** bez vstupného

DUŠAN MRAVEC:
RE: KAPITULACE

Malíř Dušan Mravec patří mezi mladé nadějné absolventy ateliéru 
Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění. Pro ab-
solventy Beranova ateliéru je typické dokonalé zvládnutí náročné 
techniky hyperrealismu. Obdobnými virtuózními prostředky dis-
ponuje i Dušan Mravec. Neomezuje se pouze na hyperrealistický 
výtvarný projev, ale pro jeho tvorbu je charakteristické, že kom-
binuje naprosto odlišné malířské styly. Na rozdíl od většiny takto 
disponovaných malířů u něj protikladné malířské styly ovšem ne-
představují různé polohy tvorby, jimž se věnuje nezávisle na sobě. 
Dušan Mravec kombinuje rozdílné formální polohy do jednoho 
uměleckého celku. U jeho obrazů, většinou velkoformátových, na-
cházíme oživení realistických poloh expresivním projevem. Dušan 
Mravec maluje věci tak dokonale, že máme chuť sahat na plátno 
a dotknout se jich.
Vernisáž se koná v úterý 26. 9. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR
27. 9. - 31. 10. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 
- 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MILOŠ ŠÁLEK: VIETNAM
Autor ke svému novému cestopisnému pořadu uvádí: „Vytouže-
ný dlouhodobý cíl navštívit tuto zemi se mi konečně splnil. Letos 
v lednu jsem s partou procestoval její jižní část. Letadlem, auto-
busem, lodí a samozřejmě i na motorce, a to jako řidič. Troubit 
a jezdit na červenou se dalo naučit vcelku rychle, ještě tak dopi-
lovat jízdu v protisměru a zapadli bychom mezi místní úplně. Ho 
Či Minovo Město, plavba po deltě řeky Mekongu, horské měs-
to Da Lat s pokračováním do města pláží Nha Trang, strašidelně 
vypadající dům tzv. Crazy House proslulý svou jedinečnou archi-
tekturou, buddhistické památky, vodopády, továrna na zpraco-
vání hedvábí, Opičí ostrov i návštěva vietnamského disca. To vše 
a ještě spoustu dalších zajímavostí budete moci vidět (alespoň 
na snímcích) při dalším pokračování mých cestovatelských pro-
mítání.“ 
pondělí 25. 9. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 21. 8.

TANEČNÍ KURZY
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A TANEČNÍ DVOJICE

Kurzy se budou konat pod lektorským vedením manželů 
Poznarových v říjnu a listopadu 2017, a to v Národním domě vždy 
v pátek: Z 18:00 – 20:00 hodin a M 20:30 – 22:30 hodin.
Máte-li o taneční kurz zájem, můžete se přihlásit do 14. 9. 
na e-mailové adrese: rygrova@uffo.cz. Do přihlášky uveďte: jméno, 
svou e-mailovou adresu, telefon. A především nezapomeňte 
napsat, o který kurz máte zájem:
* o kurz pro začátečníky (kurz Z) – pro ty, kteří nikdy netancovali, 
nebo absolvovali taneční kurz pro mládež před několika lety, nebo 
mají za sebou kurz pro začátečníky a myslí si, že opakování je 
matkou moudrosti,
* nebo o kurz pro mírně až středně pokročilé (kurz M) – pro ty, 
kteří absolvovali taneční kurz 1-3krát, nebo před nedávnou dobou 
taneční kurz pro mládež, mají zažité základy společenských tanců.
Podle počtu přijatých přihlášek Vám oznámíme, zda se kurzy 
uskuteční. Na základě toho pak budete mít ve druhé polovině září 
možnost uhradit kurzovné 1.400 Kč za taneční pár.
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KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha

Samota, neutuchající déšť, blížící se potopa a tři lidé hledající vý-
chodisko. Hlubinné psychologické drama o padlé ženě mezi dvě-
ma znepřátelenými bratry.
Slavné drama velikána amerického divadla nabízí tři velké herec-
ké příležitosti - Jitce Čvančarové, Martinu Hofmannovi a Ondřeji 
Novákovi.
Autor: Tennessee Williams. Režie: Pavel Ondruch. 
pondělí 11. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 400, 375, 350 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 8.

FUK!
Činoherní divadlo B: Divadlo pod Palmovkou, Praha

Černá komedie o úskalích mužského středního věku. Tato skvěle na-
psaná hra získala záhy po světové premiéře nesmírnou diváckou po-
pularitu a přízeň a její fi lmová podoba se stala kultovní záležitostí.
Režie: Petr Zelenka. Hrají: Jiří Langmajer, Martin Hruška, Ondřej 
Volejník, Zdeněk Kupka, Teresa Branna.
čtvrtek 21. 9. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 410, 385, 360 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 8.

NEFŇUKA aneb Podivuhodná dobrodružství 

Kristla Špána na souši i na moři
Divadlo a hudba: The Tap Tap z. s.

Jedná se o unikátní divadelní představení, které nenajdete nikde 
jinde na světě. V představení jsou maximálně zapojeni herci a muzi-
kanti s různými handicapy. Čtyři elektrické vozíky členů skupiny The 
Tap Tap slouží jako motory k pohybům loutek a scénickým dějům. 
Na výrobě speciálních kulis a loutek spolupracovali s Východočes-
kým divadlem Pardubice a loutkářem Miroslavem Trejtnarem.
Režie: Jakub Maceček. Hudební režie: Šimon Ornest. Hrají: Václav 
Vašák / Martin Sochor, Jiří Holzmann, Lenka Krupanská, Jana Au-
gustinová, Šimon Ornest, Ladislav Angelovič, Eliška Brtnická, Kris-
týna Žebrová. Živou muziku a drobnější role obstarají další členové 
kapely The Tap Tap.
úterý 3. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku DH, ostatní - vstupné 415, 390, 365 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 8.

SÓLO
Delikatesy: Radim Vizváry

Radim Vizváry - mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. 
A také čerstvý držitel Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomi-
ma a jiný tanečně dramatický žánr.
Inscenace SÓLO nabízí to nejlepší z jeho pantomimické tvorby. 
Radim Vizváry vám představí klasická i současná, poetická i komic-
ká díla. Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slo-
va - k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné 
a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. Zkrátka uvidíte, co dnes 
znamená pantomima.
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry.
čtvrtek 5. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné 355, 330, 305 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 8.

RODINNÉ UFFOKOUSKY 2017/2018
Rovněž v následující sezóně budou součástí naší programové na-
bídky Rodinné UFFOkousky. Těšit se můžete na ty nejlepší diva-
delní inscenace, které jsou určené jak malým návštěvníkům, tak 
i jejich rodičům. Pokud chcete celou sezónu 2017/2018 navštěvovat 
Rodinné UFFOkousky za zvýhodněné vstupné, můžete si za 90 Kč 
zakoupit slevovou kartu, ke které navíc prvních 70 kupujících 
obdrží drobný dárek. Držitel karty pak bude moci uplatnit slevu 
20 % ze vstupného na všech 15 představení od října 2017 do dub-
na 2018. Sleva platí pouze do vyprodání kapacity sálu a je určena 
maximálně pro 4 osoby. Nákup se slevou je možný pouze v Infore-
cepci UFFO. Slevové karty budou v prodeji od 11. 9. 

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE

9. 10.  KOLMO POUŠTÍ NEGEV
Cestopisný večer s Petrem Srpem
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 9.

11. 10.  ROŠÁDA
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Frída, Brno
Vstupné 395, 370, 345 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 9.

15. 10.  SÓLO MATCHES
Rodinné UFFOkousky: Studio Damúza
Představení pro děti od 8 let
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 9.

18. 10.  ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
Nový pořad s Ivo Šmoldasem, jeho synem Liborem - 
výborným jazzovým kytaristou, a vokálním souborem 
Antikvartet
Vstupné 250, 220 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 9.

21. 10.  MARVINŮV POKOJ
Činoherní divadlo B: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Vstupné 395, 370, 345 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 9.

22. 10.  JABLOŇOVÁ POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Loutky bez hranic
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 9.

23. 10.  SLADKÝ ŽIVOT V TRENTINU
Cestopisný večer s Pavlou Apostolaki
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 18. 9.

26. 10.  SLET BUBENÍKŮ
Koncert - Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, 
Tomáš Reindl, Ondřej Anděra, Petr Gaglas
Vstupné: do 25. 10. 310 Kč, v den koncertu 350 Kč
Předprodej vstupenek od 21. 8.

29. 10.  PĚT RAN DO ČEPICE:
PÍSNĚ KRYSÁKŮ A JEJICH PŘÁTEL
Rodinné UFFOkousky: divadlo Buchty a loutky a kapela 
Už jsme doma
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 9.

30. 11.  HORKÝŽE SLÍŽE
Předkapely: MEAN MESSIAH, ZAKÁZANÝ OVOCE
Koncert na stání
Vstupné: do 29. 11. 280 Kč, v den koncertu 340 Kč
Předprodej vstupenek od 2. 5.
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ZÁŘÍ 2017

KINO VESMÍR
nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz

1. pátek
2. sobota
16:30 hodin

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (2D)
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované kome-
dii pro celou rodinu.
Přístupno ** 85 minut ** vstupné 130 Kč

1. pátek
19:00 hodin

CESTA ČASU
Americko-německý dokument. Snímek se nezabývá ničím menším než 
vznikem, vývojem a zánikem známého vesmíru, životním cyklem sluneč-
ní soustavy. V centru režisérovy pozornosti pochopitelně leží evoluce 
různých živých forem, jejich rozmanité podoby, proměny od jednobu-
něčných organismů až po formování lidské civilizace.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

2. sobota  
3. neděle
19:00 hodin

TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Americko-britské historické drama. V 17. století zachvátila Amsterdam 
a celou zemi „tulipánová horečka“. Jediná cibulka exotické květiny 
měla hodnotu desetinásobku průměrné mzdy.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 120 Kč

3. neděle
16:30 hodin

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (3D)
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii 
pro celou rodinu.
Přístupno ** 85 minut ** vstupné 150 Kč

4. pondělí
19:00 hodin

DUNKERK
Válečné drama vychází z událostí evakuace obklíčených vojáků z pláží 
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

5. úterý
6. středa
19:00 hodin

LOGANOVI PARŤÁCI
Americká komedie. Bratři Loganovi žijí v úplném zapadákově, nemají 
peníze, nemají práci a na krku mají rodinnou tradici smolařů a looserů. 
Jimmy a jeho bratr s jednou rukou se rozhodnou změnit své osudy.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

7. čtvrtek
19:00 hodin

SVĚT PODLE DALIBORKA
Český dokument. Filmový portrét autentického českého muže z Prostě-
jova - něžného neonacisty. 
Do 12 let nevhodné ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

8. pátek
16:30 hodin
 

AXOLOTL OVERKILL
Německý fi lm teprve čtyřiadvacetileté režisérky Helene Hegemann 
vypovídá o šestnáctileté Mifti z Berlína, která vymetá večírky, experi-
mentuje s drogami a sexem a kašle na školu. Ví, že je na celém světě 
na všechno sama, dospělí jí připadají zoufalí. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 80 Kč

8. pátek
9. sobota
19:00 hodin

TO
Americký hororový thriller na motivy stejnojmenného románu Stephena 
Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 135 minut ** vstupné 110 Kč

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

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ (3D)
Digitálně zremasterovaná 3D verze akčního sci-fi  thrilleru s Arnoldem 
Schwarzeneggerem v titulní roli.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 140 Kč

10. neděle
16:30 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Americký animovaný fi lm. Veverčák Bručoun musí se svými přáteli 
zabránit plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
Přístupno ** dabing ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

11. pondělí
12. úterý
19:00 hodin 

ČERVENÁ                                                                                         ART fi lm
Celovečerní dokumentární fi lm Olgy Sommerové o světově proslulé 
operní pěvkyni a herečce Soně Červené.
Přístupno ** 80 minut ** vstupné 80 Kč

13. středa
19:00 hodin 

PO BOUŘI                                                                                        ART fi lm
Mistrovské japonské rodinné drama o marnotratném muži, který hledá 
cestu ke svému malému synovi a bývalé ženě. 
Přístupno ** titulky ** 117 minut ** vstupné 90 Kč

14. čtvrtek
19:00 hodin

ČERNÝ PETR                                                                                    ART fi lm
Film Miloše Formana z roku 1963. Pronikavá psychologická a sociální 
generační studie, které nechybí komediální nadhled a porozumění pro 
svět otců a synů té doby. Šestnáctiletý Petr je na učňovské praxi a nechá-
pe smysl své práce, ani hodnoty svého otce.
Přístupno ** 89 minut ** vstupné 90 Kč

15. pátek
16:00 hodin

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET (2D)
Francouzské sci-fi  Luca Bessona. Dobrodružství plné fantazie a akční 
podívané nás zavede do vesmíru 28. století. 
Přístupno ** dabing ** 137 minut ** vstupné 100 Kč

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

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Americká romantická komedie. Po rozchodu s manželem chce Alice 
začít znovu od začátku. Díky bujaré narozeninové oslavě se její život 
obrátí naruby a dovede ji až do chvíle, kdy má doma kromě svých dětí 
mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

16. sobota
17. neděle
16:30 hodin

PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války 
na venkově. Svým námětem zapadá do řady fi lmů Obecná škola, Kolja 
a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích 
života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí. 
Přístupno ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

18. pondělí
19. úterý
19:00 hodin

AMERICKÝ ZABIJÁK
Americký akční špionážní thriller.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 Kč

20. středa
16:30 hodin
19:00 hodin

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
První český celovečerní fi lm o fenoménu youtuberů – internetových 
hvězd první velikosti a tvůrců s milionovým publikem.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 110 Kč 

21. čtvrtek
19:00 hodin

SAMA: LUBA SKOŘEPOVÁ
České drama o staré ženě, která zůstala na všechno sama, se odehrává 
pouze v jejím bytě a 92letá herečka je jeho jedinou aktérkou. Zájem 
přátel, rodiny a divadel slábne, a tak se rozhodne, že její poslední šancí 
vrátit se na jeviště je zprodukovat si představení sama. 
Přístupno ** 64 minut ** vstupné 100 Kč

22. pátek
23. sobota
16:30 hodin

LEGO NINJAGO FILM (2D)
Animovaná akční komedie. Mladý Lloyd, známý též jako Zelený Nindža, 
se zapojí s přáteli do bitvy o Ninjago city. Musí porazit zlého válečníka 
Garmadona, který je shodou okolností Lloydovým otcem.
Přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

22. pátek
19:00 hodin
   

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (2D)
Americká akční komedie. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se 
stává rukojmím. Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se 
spřátelenou americkou špionážní organizací Statesman. Obě dvě agen-
tury musí společnými silami porazit nebezpečného nepřítele, a zachrá-
nit tak svět.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 141 minut ** vstupné 130 Kč

23. sobota
19:00 hodin

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (3D)
Americká akční komedie. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 141 minut ** vstupné 150 Kč

24. neděle
16:30 hodin

LEGO NINJAGO FILM (3D)
Animovaná akční komedie.
Přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 130 Kč

24. neděle
19:00 hodin

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (2D)
Americká akční komedie. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 141 minut ** vstupné 130 Kč 

25. pondělí
19:00 hodin

VIETNAM
Cestopisný pořad Miloše Šálka.
Vstupné 80 Kč

26. úterý
27. středa
19:00 hodin

VÍNO NÁS SPOJUJE
Francouzské drama. Jean se vrací do rodinného vinohradu, aby společně 
se sourozenci, se kterými dávno zpřetrhal pouta, vyřešil dědictví. Souro-
zence postupně spojuje nejen společná práce na vinohradu, ale i vzpo-
mínky na dětství, a především společná láska k vínu a vinařskému řemeslu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 110 Kč

27. středa
10:00 hodin 

PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
Epizody z populárního kresleného seriálu o dobráckém mluvícím maxi-
psovi Fíkovi a jeho kamarádce Áje.
Pro nejmenší ** 63 minut ** vstupné 40 Kč

28. čtvrtek
19:00 hodin

DVOJITÝ MILENEC                                                                           ART fi lm
Francouzský, erotikou prosycený thriller. Chloé, mladá křehká žena se 
sklony k depresím, začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se zami-
luje do svého psychologa Paula.
Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 80 Kč

29. pátek
17:00 hodin

VELKÝ SEN (DER GANZ GROßE TRAUM)
Německé komediální drama. Píše se rok 1874, mladý anglický učitel přijíž-
dí do Německa a přiváží s sebou novinku, která změní tuto zemi – fotbal. 
V rámci akce Česko-německé dny v Trutnově 2017.
Přístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 30 Kč

29. pátek
19:30 hodin

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH (DAS LEBEN DER ANDEREN)
Německé drama oceněné Oscarem. Rok 1984, Východní Berlín, NDR 
ovládá tajná policie STASI, jejímž cílem je vědět všechno… 
V rámci akce Česko-německé dny v Trutnově 2017.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 137 minut ** vstupné 30 Kč

30. sobota
16:30 hodin

LEGO NINJAGO FILM (2D)
Animovaná akční komedie.
Přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 110 Kč

30. sobota
19:00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí 
převratných událostí v letech 1947 - 1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock 
a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.
Přístupno ** 116 minut ** vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského centra 

Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:

* na internetové adrese www.uffo.cz

* na plakátech

* v magazínu   (www.trutnovinky.cz)

* na rozhlasových vlnách  
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