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neděle 1. 10. DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků
Pořadatel: UFFO a RC Modeláři Trutnov
letiště ve Volanově ** prezence soutěžících 
13:00 - 13:45 hodin ** start 14:00 hodin

úterý 3. 10. POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 3. 10. POČÁTKY LOKÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Přednáška Mgr. Pavla Blatníka
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 3. 10. NEFŇUKA aneb Podivuhodná dobrodružství 
Kristla Špána na souši i na moři 
Divadlo a hudba: The Tap Tap a hosté
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 5. 10. ZIKMUND LUCEMBURSKÝ
Přednáška Mgr. Aleny Křivské 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 5. 10. SÓLO 
Delikatesy: Radim Vizváry 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

pátek 6. 10. AGA DERLAK TRIO
Autumn party Jazzince 2017
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pondělí 9. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Setkání s Eliškou Pilařovou
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 9. 10. KOLMO POUŠTÍ NEGEV
Cestopisný večer s Petrem Srpem
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

10. - 31. 10. TRUTNOVSKÝ PODZIM
37. mezinárodní hudební festival
Více informací: www.uffo.cz
Pořadatel: UFFO

středa 11. 10. ROŠÁDA
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Frída, Brno
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 12. 10. ROBINSON CRUSOE
Představení M. Sochora pro 2. - 5. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

neděle 15. 10. SÓLO MATCHES
Rodinné UFFOkousky: Studio Damúza
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 18:00 hodin

pondělí 16. 10. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 
9:00 hodin

středa 18. 10. DESET ČERNOUŠKŮ
Představení Divadla Lokvar pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 10:30 hodin

středa 18. 10. ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
Zábavný pořad s Ivo Šmoldasem, jeho 
synem Liborem a vokálním souborem 
Antikvartet
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 19. 10. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov 
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 19. 10. O KARLU ČAPKOVI, DÍVCE Z KŘIŽANOVA 
A JÍZDNÍM KOLE
Přednáška PaedDr. Karla Řeháka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 21. 10. MARVINŮV POKOJ
Činoherní divadlo B: 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 22. 10. JABLOŇOVÁ POHÁDKA
Rodinné UFFOkousky: Loutky bez hranic
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 23. 10. JAPONSKÉ FRAŠKY KJÓGEN
Představení Divadla Kjógen pro SŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

pondělí 23. 10. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Jana Nešněrová: Náš král Marie Terezie 
aneb Barok a rokoko nejen na oko (o módě 
a životním stylu za vlády první ženy na 
českém trůně)
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 23. 10. SLADKÝ ŽIVOT V TRENTINU
Cestopisný večer s Pavlou Apostolaki
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 26. 10. RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ V ZRCADLE VĚKŮ: 
PŘEDNÁŠKA K 200. VÝROČÍ OD JEHO NALEZENÍ
Přednáška Bc. Jana Raina
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 26. 10. SLET BUBENÍKŮ 
Koncert 
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
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pátek 27. 10. KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin

neděle 29. 10. PĚT RAN DO ČEPICE: 
PÍSNĚ KRYSÁKŮ A JEJICH PŘÁTEL
Rodinné UFFOkousky: Buchty a loutky 
s kapelou Už jsme doma
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin

 VÝSTAVY

do 4. 10. THE TAP TAP NAČERNO
Turné černého humoru
Pořadatel: UFFO
UFFO – foyer

do 8. 10. STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH 
ROKU 1897
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 21. 10. IMPRESE ANTONÍNA HUDEČKA
Výstava krajinomalby
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 26. 10. KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ II
BIRD WATCHING
Výstava fotografi í z pozorování ptáků
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 31. 10. DUŠAN MRAVEC:
RE: KAPITULACE
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

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

do 5. 11. VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ V TRUTNOVĚ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

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

13. 10. - 14. 1. SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ NA HISTORICKÝCH 
POHLEDNICÍCH A JEJICH PŘEDCHŮDCÍCH
Vernisáž 12. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

26. 10. - 25. 11. PRÁCE S PAPÍREM A NA PAPÍŘE: 
VÝBĚR JAROSLAVA PECKY
Vernisáž 25. 10. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

 KURZY

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

středa 4. 10. SMALTOVANÉ ŠPERKY
16:00 hodin ** cena 270 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 100 Kč

čtvrtek 5. 10. PLETENÍ Z PEDIGU
Vyrábět můžete tác, koš, ošatku, truhlík, květník.
16:00 - 19:00 hodin ** cena 300 Kč

pátek 13. 10. VÝROBA SVÍČEK
Vyrobíte barevnou svíčku ve větších formách 
různých tvarů, vykrajované a plovoucí svíčky.
16:00 hodin ** cena 270 Kč

pátek 13. 10. DRÁTOVÁNÍ
Můžete zhotovit drátěný stojan na šperky, 
klasickou technikou odrátovat s sebou 
přinesenou keramickou nádobu, květináč nebo 
využít nabídky nádob na kurzu.
16:00 - 19:00 hodin ** cena 270 Kč

sobota 14. 10. VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Vyrobíte šperky, vitrážová zrcadla, závěsy do 
oken, zápichy aj.
9:00 - 14:00 hodin ** cena 950 Kč

neděle 15. 10. ŠITÍ SKŘÍTKŮ, PUMPRLÍKŮ
Kurz vede zkušená tvůrkyně pumprlíčků, která 
se s vámi podělí o radost z výroby těchto skřítků. 
Základy ručního šití vítány.
9:00 - 12:30 hodin ** cena 300 Kč

čtvrtek 26. 10.
pátek 27. 10.

PODZIMNÍ VÝTVARNÝ POBYT PRO DĚTI
Program zajišťují lektoři tkalcovského muzea a je 
připravený pro děti věkové kategorie 5 - 9 let a 
10 - 14 let. Přihlášení je na oba 2 dny.
8:00 - 16:00 hodin ** cena 560 Kč

 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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

TÝDEN KNIHOVEN
21. ročník Týdne knihoven proběhne ve dnech 2. - 6. 10. Jako kaž-
dý rok v tomto týdnu poskytujeme jak v knihovně na Krakonošo-
vě náměstí, tak i v jejích pobočkách svým klientům velmi vítanou 
výhodu - „amnestii“ (promíjení sankčních poplatků za nedodržení 
výpůjční doby), a proto pokud máte nějaké dokumenty již dlouho, 
můžete je vrátit, aniž byste zaplatili sankci.
Pracovnice oddělení pro děti nabízí všem předškolákům z mateř-
ských škol zábavné dopoledne s hádankami a pohádkovými či pís-
menkovými kvízy. Termín je třeba si zarezervovat v oddělení pro 
děti na tel. 499 815 544. 
Podobná akce se uskuteční i v pobočce v Horním Starém Městě. Pra-
covnice pobočky zvou paní učitelky s dětmi z mateřských škol a paní 
vychovatelky ze základních škol, aby se přišly seznámit s knihovnou 
a se spoustou pěkných knížek pro děti. Případné zájemce prosíme, 
aby si přišli domluvit návštěvu, případně zavolali na tel. 499 733 539.

POVÍDÁLCI
úterý 3. 10. ** 9:00 hodin ** oddělení pro děti

Pravidelné setkání klubíku Povídálci. Tato akce je určena dětem 
a rodičům na rodičovské dovolené, program probíhá volnou for-
mou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. 
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POČÁTKY LOKÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
úterý 3. 10. ** 17:00 hodin ** ve studovně

Přednáška Mgr. Pavla Blatníka, který je autorem knihy Počátky lo-
kální železniční dopravy v severovýchodních Čechách věnované zá-
jemcům o industriální a regionální dějiny naší země z řad odborné 
i laické veřejnosti. Při jeho přednášce a autorském čtení budeme 
mít možnost seznámit se s dopravní situací a počátky výstavby sítě 
lokálních železničních tratí v oblasti severovýchodních Čech. Kniha 
se věnuje období od roku 1859 a popisuje souhrnným způsobem 
oblast mezi Libercem a Chocní, kdy byla zahájena výstavba řady 
tratí s místním významem, které navazovaly na hlavní trať z Pardu-
bic do Liberce, či jiné významné železniční cesty. Součástí přednáš-
ky bude prezentace, ve které autor promítne nashromážděné ar-
chiválie a dobové fotografi e, které se vážou k dané problematice.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
pondělí 16. 10. ** 9:00 hodin ** pobočka HSM

Zveme maminky i tatínky s malými dětmi na příjemně strávené do-
poledne mezi samými zajímavými knížkami, které jsou plné pěk-
ných obrázků. Děti stráví pěkné chvíle se stejně starými kamarády.

DRÁČEK
čtvrtek 19. 10. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti

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

JAZZINEC

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

AUTUMN PARTY

pátek 6. 10. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů 
AGA DERLAK TRIO (Polsko)
Trio založila výjimečně disponovaná polská pianistka a skladatelka 
Aga Derlak v roce 2012. Debutové album „First Thought“ přišlo 
o dva roky později. V loňském roce obdržela nejvýznamnější pol-
skou hudební cenu Fryderyk. Letos následovalo CD s příznačným 
titulem „Healing“. A je to vskutku komorní jazz s léčivými účin-
ky. Pianistka napsala devět skladeb, ze kterých tryskají pozitivní 
emoce, duchovní síla, pokora, lahodné barvy. Jsou postaveny pře-
devším na rozsáhlých meditativních plochách, aniž by ale jakkoli 
sklouzly do prázdných gest, podbízení, natož pak do kýče. Aga 
Derlak hraje svým vlastním, jedinečným stylem, do něhož nejenže 
nasála třeba Chopina, Evanse, Jarretta či severskou baladičnost, 
ale hlavně frázuje, improvizuje a rozvíjí témata po svém, tj. zdán-
livě neukotveně, mnohdy jakoby mimoděk, ale vždy překvapivě 
a neobyčejně bohatě co do barev, výrazu a dynamiky. Rytmika je 
s jejím způsobem klavírní hry kongeniálně sehrána, podle potřeby 
hutná, úderná či naopak květnatá. Není divu, že trio této výraz-
né představitelky mladé jazzové generace v Polsku, zemi tradičně 
jazzu zaslíbené, začíná dobývat Evropu. V červenci vystoupilo např. 
na festivalu Jazz & Blues ve skotském Edinburghu. A proslýchá se, 
že Aga míří do New Yorku.

úterý 7. 11. ** 19:00 hodin ** Národní dům
ONDŘEJ PIVEC & KENNEDY ADMINISTRATION (USA)
Česká premiéra newyorské kapely vedené Grammy oceněným 
klávesistou Ondřejem Pivcem.
„Sexy záležitost“ či „Toto je tep dnešní doby“ jsou jen některé ukáz-
ky z až freneticky nadšených ohlasů amerického hudebního tisku 
na koncerty Kennedy Administration. Ne, nejde o politologický ter-
mín, jenž odkazuje k 60. letům, kdy Kennedyho administrativa řešila 
v Americe rasismus a vůbec lidská práva na straně jedné, na té dru-
hé pak Karibskou krizi hrozící přerůst v jaderný konfl ikt mezi zápa-
dem a východem. Jde o kapelu pojmenovanou po zpěvačce jménem 
Kennedy. A tady jsou rasismus či ideologický konfl ikt rozhodně passé. 
Gró početně proměnlivé sestavy tvoří již zmíněná zpěvačka Kennedy, 
v jejímž vokálním projevu lze vystopovat Ella Fitzgerald, Sade či Anita 
Baker a je přirovnávána k mužskému protějšku Lutheru Vandrossovi. 
Dále pak náš klávesák Ondřej Pivec, zde Ondre J Pivec, loňský drži-
tel Grammy díky účasti na albu Gregoryho Portera „Take Me to the 
Alley“ a stálý varhaník v Gospel Church v Brooklynu. Za bicími sedí 
Nat Townsley, o jehož citlivou i šťavnatou rytmiku se opíraly takové 
hvězdy, jako třeba Stevie Wonder, Mariah Carey, Lauryn Hill a Joe Za-
winul. Kennedy Administration každým vystoupením vybrušují svůj 
vlastní moderní zvuk, modelují osobitou, smyslově i smyslně bohatou, 
zároveň oduševnělou tvář. Jejich hudba je vydatně sycena gospelem, 
rhythm and blues, funkem, hip-hopem a popovou hitovostí. Z do-
movského Detroitu dorazili až do New Yorku, kde jsou již tři roky 
rezidenční kapelou klubu Groove. V září jim vyšlo eponymní album, 
které stejně jako jejich koncerty představuje skvělou společnost navý-
sost lahodné hudby!

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. Jedná se o jediný 
koncert v ČR!

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

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

STRAŠLIVÁ POVODEŇ V KRKONOŠÍCH ROKU 1897
Letošní 120. výročí katastrofální povodně v Krkonoších v červen-
ci 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 ne-
známé snímky zachycující následky povodně. 
Výstava prodloužena do 8. 10.

VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ V TRUTNOVĚ

Každoroční podzimní výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků 
Trutnov představuje umělecká díla jeho členů, tj. fotografi e, obra-
zy, keramiku, dřevěné či kamenné plastiky atd. Jako host na této 
výstavě prezentuje svá díla ak. sochař Petr Novák z Jaroměře. 
Výstava potrvá do 5. 11.
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1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. 
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná 
srozumitelnou formou nejen bitvu u Trutnova 27. 6. 1866, která 
byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severní-
ho bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady 
a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova. 
Výstava prodloužena do 31. 12.

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ
Kronikářka města Trutnova Mgr. Alena Křivská ve své přednášce 
představí osobnost římského císaře Zikmunda Lucemburského 
(1368 - 1437), mladšího syna Karla IV. a posledního českého krále 
z rodu Lucemburků. Byl skutečně onou šelmou ryšavou, nesmiřitel-
ným nepřítelem husitů a pro Čechy nepřijatelným králem, anebo 
se jednalo o neprávem osočovaného a ve skutečnosti důstojného 
nástupce Václava IV.? 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ NA HISTORICKÝCH 
POHLEDNICÍCH A JEJICH PŘEDCHŮDCÍCH (1873 - 1945)
Majestátní Sněžku, nejvyšší horu Krkonoš i České republiky, 
představí výstava historických pohlednic ze sbírek Dr. Jaroslava 
Drtiny ze Dvora Králové nad Labem a Michala Harčára z Vysoké 
nad Labem. Vystaveny budou unikátní korespondenční lístky 
s přítisky s motivem Sněžky z let 1873 - 1885 a velmi vzácné 
nejstarší pohlednice Sněžky z let 1885 - 1895. Opomenuta nebudou 
ani vyobrazení z tzv. zlaté éry pohlednic z let 1895 - 1910. Mezi 
nimi vynikají zejména litografi cké pohlednice vydávané Oskarem 
Keilem z dnešního polského Jagniątkówa. Vystaveny budou také 
pohlednice s náměty z budoucnosti Sněžky, s humornými motivy, 
s vrcholem Sněžky, Pruskou boudou, Českou boudou a kaplí 
sv. Vavřince. Připomenuty budou i boudy v blízkém okolí Sněžky, 
tj. Obří bouda, Slezský dům, Růžohorky či bouda v Obřím dole. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 12. 10. od 17:00 hodin. 
Výstava potrvá do 14. 1.

O KARLU ČAPKOVI, DÍVCE Z KŘIŽANOVA 
A JÍZDNÍM KOLE

V podstatě jde o třetí doplněk čapkovského cyklu. Přednášející 
PaedDr. Karel Řehák vlastní text, ve kterém je zachycena údajná 
společná jízda Čapka a jisté dívky z Křižanova na jízdních kolech. 
Podá informace o tom, jak zmíněný písemný materiál získal, o jeho 
autorce, a provede podrobnou obsahovou i časovou analýzu tohoto 
materiálu. V závěrečné části se zaměří na stěžejní problém – může 
jít o text smyšlený, jehož fabulace je značně nepravděpodobná. 
A proto zdůrazní, proč ho tento text přesto plně zaujal. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ V ZRCADLE VĚKŮ: 
PŘEDNÁŠKA K 200. VÝROČÍ OD JEHO NALEZENÍ

Rukopis královédvorský, dílo hlásící se k počátkům české literatury, 
se stal na několik desítek let předmětem zájmu politiků, umělců 
i vědců. Přednáška Bc. Jana Raina nabídne pohled do sporů o jeho 
pravost, zaměří se na argumenty, které ho označují za falzum, 
a jeho inspiraci v umění. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. 10. od 17:00 hodin. 
Vstup zdarma.

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.

IMPRESE ANTONÍNA HUDEČKA
Jako již tradičně každý rok i letos jsme pro vás připravili pre- 
stižní výstavu krajinomalby, která představuje malířskou tvor-
bu Antonína Hudečka (1872 - 1941), jednoho z čelních předsta-
vitelů české výtvarné scény kolem roku 1900 a první poloviny 
20. století, a to ze všech tvůrčích období. Zastoupena je jak raná 
okořská perioda, secesně stylizované práce, rané exprese, ma-
riny, obrazy z Policka a Orlických hor, práce z cest po Rakousku 
či Slovensku i pozdní častolovické tempery. Na zhruba 60 obra-
zech spatřujeme proměny Hudečkova stylu od časného realismu 
přes náladové mistrovské malby z Okoře, nejslavnější štace Mařá-
kovců, s nimiž úzce spolupracoval, přes expresivně hutné odváž-
né 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 plá-
nu letošního roku neodmyslitelně patří mezi výstavní delikatesy. 
Kurátorsky ji zaštítil přední český odborník na danou oblast umění 
PhDr. Michael Zachař. 
Výstava bude pro velký návštěvnický zájem prodloužena do 21. 10.

PRÁCE S PAPÍREM A NA PAPÍŘE: 
VÝBĚR JAROSLAVA PECKY

Exkluzivní výstava představující výběr děl významného českého 
galeristy Jaroslava Pecky nabídne ukázku prací, jejichž pojítkem je 
papír jako médium. Na výstavě budou k vidění grafi ky, fotografi e, 
koláže i papírové reliéfy celé řady autorů, mezi nimiž září jména 
jako Adriena Šimotová, Václav Boštík, Alén Diviš anebo Vladislav 
Mirvald. 
Výstava bude zahájena ve středu 25. 10. v 17:00 hodin a uvede ji 
Jaroslav Pecka. Přístupná bude do 25. 11.

KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ II 
BIRD WATCHING

Trutnovský rodák a již známý a oblíbený hudebník Karel Čapek 
představí veřejnosti další ze svých koníčků, kterým je fotografování. 
Milovníci přírody se tak mohou těšit na citlivé, někdy až intimní 
vhledy do magické ptačí říše. 
Výstava ve fotogalerii na Městském úřadě Trutnov potrvá do 26. 10.

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
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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.

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 sáhnout na plát-
no a dotknout se jich.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Státního fondu kultury ČR
do 31. 10. ** 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 
napříč celou naší společností. Zasmějte se společně s námi vtipům 
o lidech 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 
spolehlivě zaručen. 
Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého 
humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech 
s nadhledem. Celostátní turné černého humoru nazvané „The 
Tap Tap načerno“ je pořádáno pro získání peněžitých příspěvků 
na zajištění 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. - 27. 9., 2. - 4. 10. ** UFFO - foyer ** otevřeno: pondělí - sobota 
9:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného

ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
Nový pořad s PhDr. Ivo Šmoldasem, jeho synem Liborem - výborným 
jazzovým kytaristou, a vokálním souborem Antikvartet, jehož 
zakladatelem a uměleckým vedoucím je dlouholetý člen Spirituál 
kvintetu - zpěvák, kontrabasista a textař Dušan Vančura. 
středa 18. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: 250 Kč přízemí, 
220 Kč balkon ** předprodej vstupenek od 11. 9.

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha

Samota, neutuchající déšť, blížící se potopa a tři lidé hledající 
východisko. Hlubinné psychologické drama o padlé ženě mezi 
dvěma znepřátelenými bratry.
Slavné drama velikána amerického divadla nabízí tři velké herecké 
příležitosti - Jitce Čvančarové, Martinu Hofmannovi a Ondřeji 
Novákovi. Režie: Pavel Ondruch. 
pátek 27. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 400, 375, 350 Kč ** 
předprodej vstupenek od 14. 8.
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SÓLO
Delikatesy: Radim Vizváry

Radim Vizváry - mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. 
A také čerstvý držitel Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, 
pantomima a jiný tanečně dramatický žánr.
Inscenace SÓLO nabízí to nejlepší z jeho pantomimické tvorby. 
Radim Vizváry vám představí klasická i současná, poetická 
i komická díla. Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova 
slova - 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.

ROŠÁDA
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Frída, Brno

Komedie ze současnosti. Laura žije se svým manželem Viktorem 
ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno 
postará… Poslední dny se však začíná chovat divně. V noci chodí 
po bytě. Čím dál víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje, 
ale nedokáže tomu přijít na kloub hned. Viktorovo podivné chování 
se začne stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo neví kam. Navíc 
manželům někdo v bance zruší jejich účet a za podivných okolností 
vykrade byt. Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy na jejich 
adresu doručí exotické zvíře, které Viktor koupil v městské ZOO. 
Laura pochopí, že její muž prochází nejen těžkou krizí, ale dokonce 
přišel i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. Laura 
vymyslí na první pohled šílený záchranný plán. To už se jim ale 
do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr Artur 
a jeho tři sestry ve snaze pomoci. Laura si však není přesně jistá 
komu. Musí vzít situaci pevně do svých rukou, aby všechno bylo 
tak jako dřív.
Režie a scénář: Jakub Nvota. Hrají: Martin Trnavský, Bára 
Munzarová, Radim Novák, Marika Procházková.
středa 11. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** 
předprodej vstupenek od 11. 9.

MARVINŮV POKOJ
Činoherní divadlo B: Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Sestry Bessie a Lee žijí léta odděleně, vzdáleny mnoho kilometrů. 
Jedna se stará o nemocného otce a popletenou tetu – jedinou 
svou nejbližší rodinu. Druhá z tohoto domácího „nemocničního“ 
prostředí utekla a žije vlastní život, v němž sama vychovává, 
ale ne vždy úspěšně, dva dospívající syny. Co nedokázaly sblížit 
rodinné citové vazby, dává dohromady biologie: pečovatelka 
Bessie onemocní a potřebuje test pro možnou transplantaci 
od příbuzného. Lee přijíždí zpět domů a týdenní setkání celé 
dosud rozdělené rodiny změní natrvalo životní vnímání všech 
zúčastněných.
Citlivý rodinný příběh o letech odloučení a také o okamžicích 
návratů, o konfrontaci neslučitelně odlišných životních stylů 
a názorů, o spletitých citech, z nichž nikdy nelze vytáhnout jen 
ten jeden správný, o naději a sesterské lásce, která nemizí ani 
po letech, je poslední hrou nadějného amerického dramatika 
Scotta McPhersona. 
Režie: Zetel. Hrají: Jaroslava Tihelková, Dana Růžičková j.h., 
Monika Horká, David Vaculík, David Macháček, Martin Hudec, 
Petra Staňková.
sobota 21. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** 
předprodej vstupenek od 18. 9.

HEJ, MISTŘE!
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice

Osud hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby, skrývající ještě 
i dnes řadu tajemství, uchvátil režiséra Michaela Taranta 
a dramaturgy Věru Maškovou a Zdeňka Janála natolik, že se 
vydali po jeho stopách, aby se inspirovali jeho životem a dílem 
a vytvořili autorskou divadelní inscenaci – aby na pozadí dobových 
i uměleckých souvislostí vyprávěli o životní pouti významného 
hudebního skladatele, a to především prostřednictvím jevištních 
obrazů. A tyto scénické obrazy samozřejmě nevynechají ani 
hudební ukázky samotných Rybových skladeb – jak za přítomnosti 
živých muzikantů, tak i s využitím sborových zpěvů. Jedná se 
o první provedení této hry v ČR!
Režie: Michael Tarant j. h. Hrají: Tomáš Lněnička, Jana Ondrušková, 
Václav Dušek, Jan Hyhlík, Josef Láska, Milan Němec, Dagmar 
Novotná, Zdeněk Rumpík, Romana Chvalová, Jiří Kalužný, Lída 
Vlášková, Alexandr Postler, Matěj Vaniš j.h., Martina Sikorová, 
Jindra Janoušková, Petra Janečková, Radek Žák, Ladislav Špiner, 
Josef Pejchal, Petr Borovec, Jan Musil, Veronika Macková. 
Spoluúčinkuje komorní smyčcový orchestr Bona Nota a Dětský 
folklorní soubor Radost Pardubice pod vedením Jitky Vítkové.
čtvrtek 2. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup 
na abonentku DH, ostatní – vstupné 395, 370, 345 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 10.

PETR SRP: KOLMO POUŠTÍ NEGEV
Dá se na kole jezdit po Měsíci? Vyzkoušeli jsme něco podobného 
- přejezd měsíční krajiny v pouštích na jihu Izraele. Obří krátery, 
vyprahlé kaňony, stanové vesnice novodobých beduínů, z kamení 
vydobyté farmy houževnatých přisídlenců, kteří směle konkurují 
holandským zemědělcům. V zapadlých kaňonech starobylé kláštery 
nebo oázy svěží přírody s podivnými damany či kozorohy, s jistotou 
provazochodců skákajícími po strmých stěnách. Seznamte se 
s malou, ale rozporuplnou zemí ležící v kolébce starověkých kultur.
pondělí 9. 10. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 11. 9.

PAVLA APOSTOLAKI: SLADKÝ ŽIVOT V TRENTINU
Navštívíte-li severoitalskou provincii Trentino, navždy zůstane 
ve vašem srdci. Díky překrásné přírodě, horským scenériím, 
vznešeným hradům či slastným chutím. Ovšem hlavním důvodem, 
proč si tento kout Evropy zamilujete, bude vřelost a pohostinnost 
místních lidí, kteří se s vámi podělí o své zvyky, tradice a radostné 
zážitky. S Pavlou Apostolaki prožijete „la dolce vita“ v Trentinu. 
Vypravíte se na hrad za hrabětem ze Spauru, v horských stěnách 
Dolomit uslyšíte Vivaldiho, poznáte veselé Ládiny, zaplesáte si 
na karnevalu s Bufonem a nakonec ochutnáte aperitiv Hugo 
ve výšce dva tisíce metrů nad mořem…
pondělí 23. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 18. 9.

ZDENĚK IZER: AUTOKOLEKTIV
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy 
přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů 
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.
středa 1. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: 250 Kč přízemí, 
220 Kč balkon ** předprodej vstupenek od 2. 10.
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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 muzikanti 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 Východočeským divadlem Pardubice a loutkářem 
Miroslavem Trejtnarem.
Režie: Jakub Maceček. Hudební režie: Šimon Ornest. Hrají: Václav 
Vašák / Martin Sochor, Jiří Holzmann, Lenka Krupanská, Jana 
Augustinová, Šimon Ornest, Ladislav Angelovič, Eliška Brtnická, 
Kristýna 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.

RODINNÉ UFFOKOUSKY

SÓLO MATCHES
Studio Damúza
Představení pro děti od 9 let. Autorské loutkové představení 
scénografky Zuzany Vítkové.
Inscenace inspirovaná světem starých zápalek, H. Ch. Andersenem 
a sny, které přicházejí a odcházejí. Hřejivá i mrazivá zimní pohádka 
o tom, že setkání a samota jsou dvě strany téže mince. A také 
o tom, že uchovat si světlo je záležitostí duše a nezvlhlých zápalek.
Režie: Zuzana Vítková a kol. Hrají: Lucie Valenová, Dan Kranich.
neděle 15. 10. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 100 Kč, 
se slevovou kartou 80 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 9.

JABLOŇOVÁ POHÁDKA
Loutky bez hranic
Představení pro děti od 3 let. Jedna jabloň, jeden král, dvě 
holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí – dokáže statečný 
král zachránit svou jabloňovou lásku? Loutkový příběh na motivy 
pohádky Jabloňová panna od K. J. Erbena.
Režie a hudba: kolektiv divadla Loutky bez hranic. Hrají: Marcela 
Máchová, Dora Bouzková.
neděle 22. 10. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 80 Kč, 
se slevovou kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 9.

PĚT RAN DO ČEPICE: PÍSNĚ KRYSÁKŮ A JEJICH PŘÁTEL
Buchty a loutky s kapelou Už jsme doma
Představení pro děti od 5 let. Miroslav Wanek z kapely Už jsme doma 
je autorem hudby a zčásti i scénářů k úspěšnému večerníčkovskému 
loutkovému seriálu Krysáci. Z několikavteřinových motivů, užitých 
v tomto seriálu, vzniklo koncem roku 2013 třináct zcela nových 
písniček, které skupina Už jsme doma a přizvaný host Michal Mihok 
nacvičili v poloakustické podobě a sevřeli v jeden komponovaný 
celek příběhem o hledání pátého kamaráda. Ke spolupráci byli 
přizváni i členové divadla Buchty a loutky, kteří celý příběh ilustrují, 
vyprávějí nebo matou, a to zcela v souladu s prostředím, kde se vše 
odehrává – což je vizovické Smetiště.
Účinkují: skupina Už jsme doma, Michal Mihok a divadlo Buchty 
a loutky.
neděle 29. 10. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč, 
se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 9.

VEČER DUCHŮ
Tentokrát: FIESTA MUERTOS (VESELÍ MRTVÍ)

Akce pro rodiče s dětmi (není vhodná pro děti do 3 let). Těšit se 
můžete na tajuplnou procházku podzemím a venkovní trasou. 
Na závěr čeká děti taneční párty v podzemní garáži Uffa. Více 
informací se dozvíte již brzy, ale pokud se chcete vyhnout dlouhému 
čekání u startu, zakupte si vstupenky v předprodeji. Vstupenky 
budou mít půlhodinovou startovní platnost (17:30 - 18:00, 18:00 
- 18:30, 18:30 - 19:00 hodin). V dané půlhodině se budete moci 
vydat na trasu. Celková kapacita počtu účastníků bude omezena. 
pátek 3. 11. ** start u Uffa 17:30 - 19:00 hodin ** vstupné 
- startovné 40 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 10. pouze 
v Inforecepci UFFO

SLET BUBENÍKŮ
Již pošestnácté bude republikou křižovat ojedinělý hudební projekt 
- Slet bubeníků. Opět se sejde parta bubeníků, aby nadchla publi-
kum každého věku a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů 
a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý bicí nástroj: cimbál. 
„Rytmy bez hranic na tisíc způsobů. Ze Sletu bubeníků je vítaná 
unikátní událost, která v současné době a podobě nemá ve světě 
konkurenci.“ z recenze časopisu Report
Letošní sestavu tvoří: Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, 
Tomáš Reindl, Ondřej Anděra, Petr Gaglas.
čtvrtek 26. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné: do 25. 10. 
310 Kč, v den koncertu 350 Kč ** předprodej vstupenek od 21. 8.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA LISTOPAD

5. 11. PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
 Rodinné UFFOkousky: Divadlo AHA
 Představení pro děti od 3 let

6. 11.  ROUTE 66 NA KOLE: NAKOPNI SVŮJ ŽIVOT!
Cestopisný večer Zdeňka Juráska

8. 11.  ŽENA VLČÍ MÁK 
Činoherní divadlo A: Monodrama s Hanou Maciuchovou

11. 11.  MARTIN A SNĚHOVÉ ZVONĚNÍ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni 
a průvodem

12. 11.  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Rodinné UFFOkousky pro děti od 5 let

20. 11.  LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY
Cestopisný večer Pavly Bičíkové

20. 11.  VÝŠ
Představení mimo předplatné. Duo Karásek a Golfi er 
navazují ve svém představení na řadu projektů, které 
účelně kombinují klaunství, kontaktní improvizaci 
a akrobacii.

21. 11.  NA DRUHÉ KOLEJI 14:32 aneb MORAVSKÝ KABARET
Divadlo a hudba: Taneční soubor Hradišťan s kapelou 
Umíme hrát

22. 11.   THE NAKED TRUTH (Odhalená pravda)
Činoherní divadlo B: StageArtCz, Brno

23. 11.  DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER
Delikatesy: Burki & COM

26. 11.  MICHAL NA HRANÍ
Zábavný pořad pro děti s Michalem Nesvadbou

30. 11.  HORKÝŽE SLÍŽE
Předkapely: MEAN MESSIAH, ZAKÁZANÝ OVOCE
Koncert na stání
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ŘÍJEN 2017

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

1. neděle
16:30 hodin

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (2D)
Legendární hrdinové v animované komedii pro celou rodinu.
Přístupno ** 85 minut ** vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

1. neděle
19:00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví.
Přístupno ** 115 minut ** vstupné 120 Kč

2. pondělí
3. úterý
19:00 hodin

WIND RIVER
Americké akční krimi. Stopař Cory objeví uprostřed zasněžené pusté 
krajiny tělo mrtvé indiánské dívky. Na kloub smrti se snaží přijít společ-
ně s agentkou FBI.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 120 Kč

4. středa
19:00 hodin

NERODIČ
Český dokumentární fi lm Jany Počtové má silné téma – rodina, která 
měla vždy jasnou podobu. Máma, táta a děti. Dnes existuje překvapivé 
množství jiných podob.
Přístupno ** 83 minut ** vstupné 100 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO
Film natočil samotný člen kapely a nabízí v něm nekompromisní, chao-
tický a nezapomenutelný pohled na fenomén, který kapela vybudovala 
za necelých 20 let své intenzivní kariéry.
Do 15 let nepřístupno  ** titulky ** 90 minut ** vstupné 250 Kč

6. pátek
7. sobota
16:30 hodin

ESA Z PRALESA
Francouzský animovaný fi lm. Tučňák Maurice se srdcem tygra se touží 
stát mistrem kung-fu. 
Přístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 120 Kč

6. pátek
7. sobota
19:00 hodin

DOBRÝ ČASY
Americké kriminální drama. Bratr Constantina Nikase se po zpackané 
bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantin se kvůli jeho vysvobození 
vydává na zoufalou cestu městským podsvětím.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 100 Kč

8. neděle
16:30 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Přístupno ** 115 minut ** vstupné 120 Kč

8. neděle
19:00 hodin

OKHWAN‘S MISSION IMPOSSIBLE                                
Slovenský dokumentární fi lm. Hlavním hrdinou je korejský právník, 
cyklista, naivní snílek a zapálený aktivista Okhwan, který si zvolil misi 
blížící se nemožnému – projezdit na kole svět, a upozornit tak na téma 
rozdělení vlastní země nesmyslnou hranicí mezi Severní a Jižní Koreou.
Přístupno ** titulky ** 71 minut ** vstupné 80 Kč

10. úterý
11. středa
19:00 hodin

AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Americký horor. Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou 
přestěhují do nového domu. James do té doby v kómatu se zázračně uzdraví, 
načež se začnou v domě dít stále méně radostné nadpřirozené jevy.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

11. středa
10:00 hodin

U VODY
Pásmo českých pohádek pro nejmenší.
Pro nejmenší ** 73 minut ** vstupné 30 Kč

12. čtvrtek
13. pátek
16:30 hodin

O TĚLE A DUŠI ECHO BE2CAN
Maďarský snímek je nekonvenční love story dvou odlišně zmrzačených 
lidí. Oba hrdinové sdílejí totožné sny, které se následně pokoušejí spo-
lečně naplnit.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 116 minut ** vstupné 100 Kč

12. čtvrtek
14. sobota
19:00 hodin

KROTKÁ ECHO BE2CAN
Ruský fi lm je nekompromisní alegorií o stavu ruské duše i o současné 
kultuře ruského vězeňství. Jednoho dne se ženě žijící v zapadlé vesničce 
vrátí balíček, který poslala svému uvězněnému manželovi. Vystrašená se 
vydává na pitoreskní cestu.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 143 minut ** vstupné 100 Kč

13. pátek
19:00 hodin

ČTVEREC ECHO BE2CAN
Švédská tragikomedie zkoumá egoistický charakter i povýšené pokry-
tectví současných západních společností.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 142 minut ** vstupné 100 Kč

14. sobota
16:30 hodin
15. neděle
16:00 hodin

   WESTERN ECHO BE2CAN
Bulharský fi lm o obyčejných lidech a nezkroceném místě mimo civilizaci. 
Meinhard je samotářský dělník, nikde se necítí doma a nečiní mu tedy 
velký problém přijmout šichtu v zapadlém koutě Bulharska.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 100 Kč

15. neděle
18:30 hodin

TA, KTERÁ ODEŠLA ECHO BE2CAN
Filipínský snímek je pronikavou studií o propasti mezi chudými a boha-
tými, mezi minulostí a přítomností. Po třiceti letech ve vězení se Horacia 
vrací do krajně odcizeného světa. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 226 minut ** vstupné 100 Kč

16. pondělí
19:00 hodin

SCORPIONS FOREVER
Unikátní dokument ze zákulisí legendárního koncertu v Moskvě, o cestě 
na vrchol a současném životě rockových hvězd.
Přístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 130 Kč

17. úterý
18. středa
19:00 hodin

SNĚHULÁK
Americký detektivní thriller dle knižní předlohy současného norského 
spisovatele Jo Nesbøa.  
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 125 minut ** vstupné 120 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

ZKRÁTKA KRAŤAS ART fi lm
Výběr nejzajímavějších současných krátkých animovaných fi lmů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 69 minut ** vstupné 100 Kč

20. pátek
21. sobota
22. neděle
16:30 hodin

MY LITTLE PONY (2D)
Kanadsko-americký animovaný fi lm. Když temná síla ohrožuje Pony-
ville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, pro-
tože musí zachránit svůj milovaný domov.
Přístupno ** dabing ** 99 minut ** vstupné 110 Kč

20. pátek
19:00 hodin

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
Český fi lm. Strhující příběh výjimečně nadané básnířky Anny Barkovové. 
V hlavní roli s Anetou Langerovou. 
Do 12 let nevhodné ** 107 minut ** vstupné 110 Kč

21. sobota
19:00 hodin

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ (2D)
Americký akční sci-fi  thriller. Po sérii přírodních katastrof ohrožujících 
naši planetu se přední představitelé z celého světa dohodnou na vytvo-
ření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního klimatu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

22. neděle
19:00 hodin

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ (3D)
Americký akční sci-fi  thriller. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 130 Kč

23. pondělí
19:00 hodin

NERUDA
Film Pedra Almodóvara. Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla 
k chilským hranicím. Perzekvovaný básník a bývalý senátor Pablo 
Neruda využívá svého pronásledování k příležitosti stát se symbolem 
svobody a literární legendou.
Přístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

24. úterý
25. středa
19:00 hodin

MATKA! 
Americký psychologický thriller. Strhující a originální drama manžel-
ského páru žijícího o samotě v luxusní vile v nádherném koutě přírody, 
jejichž idylické soužití naruší nezvaní hosté.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 120 Kč

25. středa
10:00 hodin

ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo českých pohádek pro nejmenší.
Pro nejmenší ** 76 minut ** vstupné 40 Kč

26. čtvrtek
18:00 hodin

CAMINO NA KOLEČKÁCH
Dokument vznikl na 600 km dlouhé Svatojakubské pouti, kterou překo-
nal Jan Dušek jako první český vozíčkář v historii. Doprovázel ho známý 
cestovatel Pavel Hirsch. Po skončení dokumentu bude následovat cesto-
vatelská přednáška za účasti obou protagonistů.
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 90 Kč

27. pátek
28. sobota
16:30 hodin

BAJKEŘI                                                                 
Český fi lm. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sa-
šou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou do-
nuceni vydat se na dvousetkilometrový cyklovýlet. 
Přístupno ** 90 minut ** vstupné 120 Kč

27. pátek
19:00 hodin

ČÁRA
Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic. Ukazu-
je podsvětí a život na samotné východní hranici EU.
Do 15 let nepřístupno ** slovensky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

28. sobota
30. pondělí
19:00 hodin

JIGSAW
Americký horor. Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech 
ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují 
na jednoho muže. Muž zvaný Jigsaw je ale 10 let po smrti…
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 110 Kč

29. neděle
16:30 hodin

THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva 
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu 
a zastavil Ragnarok. 
Přístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 120 Kč

29. neděle
19:00 hodin

HORA MEZI NÁMI
Americké drama. Dva náhodní spolucestující se s malým letadlem zřítí 
uprostřed zasněžených hor. 
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 Kč

31. úterý
19:00 hodin

CHLAPI NEPLÁČOU
Bosenský kandidát na Oscara nás přenáší do prostředí horského hotelu, 
ve kterém probíhá psychologický experiment s osmi válečnými veterány 
bývalé Jugoslávie. 
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 80 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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