ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LISTOPADU 2017
středa 1. 11.

středa 1. 11.

čtvrtek 2. 11.

čtvrtek 2. 11.

pátek 3. 11.

pátek 3. 11.

neděle 5. 11.

pondělí 6. 11.

pondělí 6. 11.

úterý 7. 11.

úterý 7. 11.

úterý 7. 11.

1

DENÍK ANNY FRANKOVÉ
Představení Divadla Polárka pro 5. - 8. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 11:00 hodin
ZDENĚK IZER: AUTOKOLEKTIV
Zábavný pořad
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
ARCHITEKTURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ
V TRUTNOVĚ
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
HEJ, MISTŘE!
Divadlo a hudba: Východočeské divadlo Pardubice
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
VEČER DUCHŮ
Tentokrát: FIESTA MUERTOS - VESELÍ MRTVÍ
Akce pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
start u Uffa 17:30 - 19:00 hodin
GARAGE PÁRTY
ELECTRO SWING LATINO FIESTA
Roztančená dušičková oslava veselých mrtvých prostor garáže bude k dispozici starším od 15
do 100 let
Pořadatel: UFFO
podzemní garáž Uffa ** 22:00 hodin
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Rodinné UFFOkousky: Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ing. arch. Vladimíra Paterová, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově: Nedoceněná krkonošská architektura 60. - 80. let 20. století
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin
ROUTE 66 NA KOLE:
NAKOPNI SVŮJ ŽIVOT!
Cestopisný večer Zdeňka Juráska
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin
JAPONSKO
Přednáška Jaroslava Bendy
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
ONDŘEJ PIVEC & KENNEDY ADMINISTRATION
Autumn party Jazzince 2017
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Národní dům ** 19:00 hodin
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ŽENA VLČÍ MÁK
Činoherní divadlo A:
Monodrama s Hanou Maciuchovou
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Pořad s hostem Alexanderem Nesanelem
Friedem a kapelou Augenblick pro SŠ a
8. - 9. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO a Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
UFFO ** 10:00 a 12:00 hodin
VRATISLAVIA - WROCŁAW - BRESLAU
Přednáška Mgr. Petra Fuxy
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
MARTIN A SNĚHOVÉ ZVONĚNÍ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni
Pořadatel: UFFO
odchod průvodu v 17:00 hodin od Uffa ** akce
na Krakonošově náměstí po příchodu průvodu
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Rodinné UFFOkousky pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 17:00 hodin
Z TRUTNOVA NA COLORADO RIVER
Cestopisný večer Jiřího Jůzla
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin
MAKOVÝ MUŽÍČEK
Představení Divadla Drak pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
TRUTNOVSKÝ ARCHITEKT A STAVITEL
KONRAD KÜHN
Přednáška Mgr. Romana Reila
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
BÁSNIČKY Z MÁMINY KAPSIČKY
Křest knihy Anežky Šoubové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Vladimír Wolf:
Husité v severovýchodních Čechách
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin
LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY
Cestopisný večer Pavly Bičíkové
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pondělí 20. 11. VÝŠ
Představení mimo předplatné: tYhle, z. s.
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
úterý 21. 11.
NA DRUHÉ KOLEJI 14:32
aneb MORAVSKÝ KABARET
Divadlo a hudba:
Taneční soubor Hradišťan s kapelou Umíme hrát
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
středa 22. 11. BESEDA S HERCEM ROBERTEM JAŠKÓWEM
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
středa 22. 11. THE NAKED TRUTH
(Odhalená pravda)
Činoherní divadlo B: StageArtCz, Brno
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 23. 11. DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
čtvrtek 23. 11. DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER
Delikatesy: Burki & COM
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 hodin
neděle 26. 11. MICHAL NA HRANÍ
Zábavný pořad pro děti s Michalem Nesvadbou
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 hodin
středa 29. 11. DAVID KOLLER: ACOUSTIC TOUR 2017
Koncert
Pořadatel: VM Art production
UFFO ** 19:00 hodin
čtvrtek 30. 11. JAN KAVKA TRIO & URIEL HERMAN
Autumn party Jazzince 2017
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
čtvrtek 30. 11. HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert na stání
Předkapely: Mean Messiah, Zakázaný ovoce
Pořadatel: UFFO
UFFO ** otevření sálu 19:30 hodin, začátek
koncertu 20:00 hodin

VÝSTAVY
do 3. 11.

do 5. 11.

do 25. 11.

do 31. 12.
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KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ II
BIRD WATCHING
Výstava fotograﬁí z pozorování ptáků
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ V TRUTNOVĚ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
PRÁCE S PAPÍREM A NA PAPÍŘE:
VÝBĚR JAROSLAVA PECKY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 4. 1.

OLDA ŠLEGR: ATELIÉROVÉ HRÁTKY
Výstava fotograﬁí
Pořadatel: Galerie Domu tisku Trutnov
Galerie Domu tisku Trutnov
do 14. 1.
SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
1. 11. - 31. 12. STANISLAV HRUBÝ: Z MÉHO POHLEDU
Výstava fotograﬁí na téma:
Od makra až po krajinu
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
8. 11. - 12. 12. SIMONA GLEISSNEROVÁ: GEOMETRIC
IDENTIFIABLE FLYING OBJECTS (GIFO IN UFFO)
Vernisáž 7. 11. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
13. - 17. 11.
U NÁS NA STATKU
9. ročník výstavy patchworku
Pořadatel: Orlicko-krkonošský patchworkový
klub, z. s.
Stará radnice ** otevřeno: pondělí - čtvrtek
10:00 - 17:00 hodin, pátek 10:00 - 16:00 hodin
29. 11. - 12. 1. MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
Vernisáž 28. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
1. 12. - 7. 1.
VÁNOCE V MUZEU
Vernisáž 30. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
pátek 3. 11.
SÍŤOVÁNÍ
Naučíte se základy poměrně jednoduché
techniky a práci se síťovací jehlou
16:00 hodin ** cena 270 Kč
čtvrtek 9. 11. VÁNOČNÍ KERAMIKA
Vyrobíte si tradiční vánoční dekorace - jmenovky,
mísy na cukroví či svícny
16:30 hodin ** cena 280 Kč, dítě v doprovodu
dospělého 70 Kč
11. - 12. 11.
PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Výroba ošatky či vyššího koše na houby
9:00 hodin ** cena 1 900 Kč
čtvrtek 16. 11. DEKORACE ZE DŘEVA: PATINOVÁNÍ
Dekorování dřevěných doplňků
16:00 hodin ** cena 270 Kč, dítě v doprovodu
dospělého 70 Kč
čtvrtek 23. 11. MOZAIKOVÉ KVĚTINÁČE
Výroba originálního květináče
16:00 hodin ** cena 270 Kč

PŘIPRAVUJE SE
2. - 26. 12.

TRUTNOVSKÝ ADVENTNÍ FESTIVAL 2017
Pořádá Martin Matyska za ﬁnanční podpory
města Trutnova
Kostel Narození Panny Marie ** 16:00 hodin **
vstupné 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč, děti do
10 let zdarma ** prodej vstupenek na místě od
15:30 hodin

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
úterý 7. 11. ** 19:00 hodin ** Národní dům
ONDŘEJ PIVEC & KENNEDY ADMINISTRATION (USA)
Vítejte ve skvělé společnosti Kennedy Administration
„Sexy záležitost“ či „Toto je tep dnešní doby“ jsou jen některé
ukázky z až freneticky nadšených ohlasů amerického hudebního
tisku na koncerty Kennedy Administration. Ne, nejde o politologický termín, jenž odkazuje k 60. letům, kdy Kennedyho administrativa řešila v Americe rasismus a vůbec lidská práva na straně
jedné, na té druhé pak Karibskou krizi hrozící přerůst v jaderný
konﬂikt mezi západem a východem. Jde o kapelu pojmenovanou
po zpěvačce jménem Kennedy. A tady jsou rasismus či ideologický konﬂikt 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 držitel 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 Zawinul.
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 domovského 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 navýsost lahodné hudby!
čtvrtek 30. 11. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
JAN KAVKA TRIO & URIEL HERMAN (Izrael)
Standardy, autorské i popové skladby v podání tria Jana Kavky
S domovskou kapelou Ostrich Quartet sbíral jedno ocenění za druhým; však jsme je mohli v Trutnově vidět a hlavně slyšet již dvakrát
a pokaždé to byl zážitek. Pianista Jan Kavka má také od roku 2013
vlastní trio. Repertoár, který zpočátku obsahoval výhradně jazzové standardy, se později rozrostl o jeho autorské skladby a úpravy
popových hitů. V srpnu tohoto roku koncertovalo trio s úspěchem
na festivalu Jazz w Ruinach v polských Gliwicích.
Jan Kavka v současnosti studuje magisterský studijní program
na prestižní Akademii Karola Szymanowskiego v Katovicích. Je
také pedagogem na Lidové konzervatoři v Ostravě a rovněž působí jako korepetitor tance na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Patří k nejslibnějším nadějím našeho jazzu…
Svobodná hudba Uriela Hermana
Uriel Herman se představil na loňském Jazzinci se svým kvartetem a tento koncert patří mezi ty nezapomenutelné. Posluchač
měl intenzivní pocit, že jejich hudba netryská jen z nástrojů, ale
především ze srdcí a duší muzikantů. Jak známo, Uriel absolvoval
v Kostarice iniciační šamanský „open mind“ obřad, když pobýval
u tamních Indiánů. Trval celou noc a po této zkušenosti zkomponoval jakousi jazzovou rapsodii White Night.
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Absolvoval studia klasické hudby a klavíru na Jeruzalémské hudební akademii. „Klasická hudba a klasické hraní jsou stále velmi
blízké mému srdci,“ vyjádřil se pianista, „co mi ale chybělo, byla
svoboda, svoboda uvolnit se, opustit pevně stanovenou formu,
svoboda improvizace, sebevyjádření. Hudba je umění času. Děje se
v čase. Musí se proto měnit a být dynamická.“ Proto na svém klavíru re-interpretuje písně rockových skupin Nirvana a Radiohead.
Ovšem základem jeho repertoáru jsou autorské skladby. Vyznačují
se harmonickými kontrasty, střemhlavými tóny, kontrapunktem
a současně chytlavými a lyrickými melodiemi, jež v posluchači příjemně rezonují.
Jako sólový klavírista se zpočátku věnoval recitálům klasické hudby, v Trutnově se ale představí jako vyzrálý jazzový improvizátor.
Je věru nač se těšit.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 7. 11. ** 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.

JAPONSKO
úterý 7. 11. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Cestovatelská přednáška Jaroslava Bendy. Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii. Na západě ho Korejský průliv odděluje
od pobřeží Koreje, Japonské moře ho odděluje od Severní Koreje
a Ruska. Jméno Japonska doslova znamená Země vycházejícího
slunce. Trutnovského cestovatele a fotografa Jaroslava Bendu tato
země uchvátila a o svoje dojmy z cesty Japonskem se s námi podělí. Promítne návštěvníkům fotograﬁe pestromalebných pohledů na japonskou kulturu, architekturu i přírodu, slovem nám tuto
zemi a její obyvatele přiblíží. Navštívíme například Tokio, města
Ósaku, Nagasaki, Hirošimu, Kjóto, město v horách Nikkó, ostrov
Miyajima, jezero Biwa a spoustu dalších zajímavých míst.

BÁSNIČKY Z MÁMINY KAPSIČKY
čtvrtek 16. 11. ** 17:00 hodin ** ve studovně
Křest knihy Anežky Šoubové. Co všechno se ukrývá v mámině
kapsičce? Malé pohlazení, rozveselení i něco k zamyšlení. Básně
se svou myšlenkou v krátkém příběhu dovedeném k pointě s lehkou hravostí přirozeně poučí o věcech, zvířátkách a situacích, se
kterými se běžně potkáváme, zároveň rozvíjí dětskou fantazii
a nechávají děti se pohádkově zasnít. Anežka Šoubová (nar. 1982)
od dětství chtěla psát, ale život stále kladl velké překážky. Nakonec
vystudovala sociální práci a expresivní metody psychoterapie s důrazem na arteterapii a oboru se nějakou dobu věnovala. Básně pro
děti vznikaly v době dlouhodobé nemoci, kdy svou profesi zcela
přerušila, ve víře, že jednou udělají radost dětem. V současné době
je sama maminkou a dále se vzdělává.
Křest bude moderovat divadelní režisér Jiří Halberštát. K akci zahraje a zazpívá (mimo jiné i autorčiny texty) hudebnice Věra Mitášová z Brna.

KNÍŽKA NEJLEPŠÍ KAMARÁD
pondělí 20. 11. ** 9:00 - 11:00 hodin ** pobočka HSM
Pracovnice knihovny zvou všechny maminky i tatínky na rodičovské dovolené, aby přišli do pobočky v Horním Starém Městě a strávili se svými ratolestmi dopoledne mezi pěknými knížkami a stejně
starými kamarády.

DRÁČEK

VRATISLAVIA - WROCŁAW - BRESLAU

čtvrtek 23. 11. ** 16:00 - 17:00 hodin ** oddělení pro děti

Mgr. Petr Fuxa z Trutnova jezdí jako průvodce do Vratislavi více
než 20 let, takže zná toto polské město, které je od Trutnova vzdáleno méně než např. Praha, velmi důkladně. S českými dějinami
je hlavní město Dolního Slezska spjato mnohem více, než je všeobecně známo. Ve své přednášce Mgr. Fuxa seznámí posluchače nejen s nejdůležitějšími okamžiky v dějinách Vratislavi, ale i s jejími
památkami.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 9. 11. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

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.

KOMIKSOVÝ WORKSHOP
Ve čtvrtek 9. 11. připravujeme pro žáky 2. tříd ZŠ Náchodská dopoledne s komiksovými hrdiny. Workshop povede komiksový scenárista Daniel Vydra, děti se seznámí s kresbami ilustrátorky Markéty
Vydrové.
V případě zájmu ze strany jiných základních škol uveřejníme další
termíny komiksových dílen.

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

SNĚŽKA A JEJÍ OKOLÍ
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Majestátní Sněžku, nejvyšší horu Krkonoš i České republiky, představuje výstava historických pohlednic ze sbírek dr. Jaroslava Drtiny ze Dvora Králové nad Labem a Michala Harčára z Vysoké nad
Labem. Vystaveny jsou unikátní korespondenční lístky s přítisky
s motivem Sněžky z let 1873 - 1885 a velmi vzácné nejstarší pohlednice Sněžky z let 1885 - 1895. Opomenuta nejsou ani vyobrazení z tzv. zlaté éry pohlednic z let 1895 - 1910. Mezi nimi vynikají zejména litograﬁcké pohlednice vydávané Oskarem Keilem
z dnešního polského Jagniątkówa. Vystaveny jsou také pohlednice
s náměty z budoucnosti Sněžky, s humornými motivy, s vrcholem
Sněžky, Pruskou boudou, Českou boudou a kaplí sv. Vavřince, ale
rovněž i s boudami v blízkém okolí Sněžky, tj. Obří boudou, Slezským domem, Růžohorkami či boudou v Obřím dole.
Výstava potrvá do 14. 1.

VÝSTAVA SPOLKU PODKRKONOŠSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ V TRUTNOVĚ

TRUTNOVSKÝ ARCHITEKT A STAVITEL KONRAD KÜHN
Konrad Kühn (1852 - 1929) byl trutnovský architekt a stavitel mnoha významných soukromých a průmyslových staveb v Trutnově
a okolí, jakými například byly nebo dosud jsou trutnovská židovská
synagoga a nemocnice, obytná čtvrť Zahradní město zvaná také
Kühnova čtvrť, dělnická kolonie Šestidomí, žacléřská šachetní budova Marie a hornická dělnická kolonie, svobodská papírna ﬁrmy
Piette, přádelna bavlny ﬁrmy Schroll v Meziměstí, liberecká pošta
a jiné. O životě a stavitelském díle významného trutnovského rodáka promluví Mgr. Roman Reil, ředitel Státního okresního archivu
Trutnov a místopředseda Společnosti česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s., jež je spolupořadatelem akce.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

BESEDA S HERCEM ROBERTEM JAŠKÓWEM
Český divadelní, televizní a ﬁlmový herec Robert Jašków se narodil
roku 1969 v Trutnově, ovšem vyrůstal v Peci pod Sněžkou. Vystudoval pražskou DAMU a v současnosti patří k našim nejpopulárnějším a nejvytíženějším hercům. V besedě zavzpomíná nejen na své
dětství v Krkonoších, ale i na svá studia na trutnovském gymnáziu.
Beseda se uskuteční ve středu 22. 11. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

VÁNOCE V MUZEU

Každoroční podzimní výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků
Trutnov představuje umělecká díla jeho členů, tj. fotograﬁe, obrazy,
keramiku, dřevěné či kamenné plastiky atd. Jako host na této výstavě prezentuje svá díla akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.
Výstava potrvá do 5. 11.

Tradiční vánoční výstava v muzeu připomene kouzelnou atmosféru oněch svátečních chvil na konci roku. Vystaveny budou betlémy, vánoční ozdoby a mnohé další předměty spojené s Vánocemi
a zimními radovánkami našich předků.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 30. 11. od 17:00 hodin.
Výstava potrvá do 7. 1.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

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. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady
a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova.
Výstava prodloužena do 31. 12.

ARCHITEKTURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ V TRUTNOVĚ
Přednášející PhDr. Ondřej Vašata připomene prostřednictvím starých fotograﬁí trutnovskou architekturu z 20. a 30. let 20. století.
Věnovat se bude například školám, honosným vilám nebo činžovním domům postaveným v tomto období. Většinou se jedná o kvalitní architekturu, která je stále funkční a zdobí Trutnov i po více
než 80 letech od výstavby. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 11.
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
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Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je ﬁrma KASPER CZ s. r. o.

KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ II
BIRD WATCHING
Ve fotogalerii na Městském úřadě Trutnov probíhá výstava JAK
SE CO DĚLÁ II - BIRD WATCHING (Pozorování ptáků). Trutnovský
rodák a známý a 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.
Výstava potrvá do 3. 11.

PRÁCE S PAPÍREM A NA PAPÍŘE:
VÝBĚR JAROSLAVA PECKY
Tato exkluzivní výstava představuje výběr děl významného českého galeristy Jaroslava Pecky. Jeho pražská galerie má už více než
dvacetiletou tradici a může se pochlubit spoluprací s těmi nejvýraznějšími osobnostmi české výtvarné scény. Kolekce děl, kterou
pro Galerii města Trutnova osobně vybral, nabídne ukázku prací, jejichž pojítkem je papír jako médium a prostředník nebo jako
tvůrčí prvek. Na výstavě budou k vidění graﬁky, kresby, fotograﬁe,
koláže i papírové reliéfy celé řady autorů, mezi nimiž září jména
jako Adriena Šimotová, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří Kolář, Květa
a Jitka Válovy nebo Vladislav Mirvald.
Výstava potrvá do 25. 11.

MIROSLAV ROUBÍNEK: ÁDR
Největší pískovcové skalní město ve střední Evropě, Adršpašsko-teplické skály a jejich okolí, bylo a je vyhledávaným cílem nejen
turistů a milovníků přírody, ale také malířů a fotografů. Krajina,
krásná příroda a pohnutá historie obyvatel a návštěvníků tohoto
kraje se stala inspirací také pro trutnovského fotografa Miroslava
Roubínka.
Vernisáž proběhne ve výstavních prostorách Městského úřadu
Trutnov v úterý 28. 11. od 17:00 hodin.
Výstava bude přístupná do 12. 1.

ROUTE 66 NA KOLE:
NAKOPNI SVŮJ ŽIVOT!
Závěrečný díl trilogie celovečerních dokumentů o slavné americké
Route 66 režiséra Tomáše Zindlera v hlavní roli se Zdeňkem Juráskem, který se po osmnácti letech rozhodl znovu projet hlavní
ulici Ameriky na kole. Po roce usilovného tréninku vyráží z Chicaga
vstříc téměř čtyři tisíce kilometrů dlouhé cestě ke břehům Tichého
oceánu. Jeho touha „zkusit to znovu“ ho žene deštěm, horkem,
větrem hlava-nehlava. Celý příběh má šťastný konec. Zdeněk tu
„svoji“ Route 66 úspěšně zdolá a domů se vrací s novým elánem
a s chutí pokračovat ve sportovním duchu. Je dokonce možné, že
i díky tomuto ﬁlmu přesvědčí pár svých vrstevníků, že na troufalé
plány není nikdy pozdě.
Po promítnutí ﬁlmu následuje beseda se Zdeňkem Juráskem.
pondělí 6. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 9. 10.

JIŘÍ JŮZL: Z TRUTNOVA NA COLORADO RIVER
Cestopisný večer věnovaný mezinárodní vodácké expedici na řece
Colorado River. Tramp, vodák, cestovatel, fotograf, muzikant
a dobrodruh Jiří Jůzl (www.jirijuzl.cz) zúročil své bohaté zkušenosti nejprve proto, aby se zúčastnil letošní expedice, která na raftech
úspěšně absolvovala více než 360 km divokým tokem legendární
řeky Colorado. A vzápětí proto, aby připravil a vydal svoji další
knihu.
Přijmete-li pozvání, čeká vás večer plný zajímavého vyprávění,
zkušeností a postřehů, projekce neméně zajímavých snímků, křest
knihy Z TRUTNOVA NA COLORADO RIVER i autogramiáda. Jsou
to právě čtyři roky, kdy Jiří Jůzl uvedl svoji prvotinu Z Trutnova
na Nový Zéland. Nyní je připravena nová publikace, ve které se
mimo jiné můžete dovědět, jaké to je vidět Grand Canyon z raftu.
pondělí 13. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 16. 10.
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PAVLA BIČÍKOVÁ: LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY
Cestopisný večer s promítáním fotograﬁí a videí o letním a zimním putování s batohem na zádech drsnou švédskou divočinou
za polárním kruhem, kde spíš chytíte soba než signál mobilního
operátora. Laponsko je poslední evropskou divočinou.
Autorka k připravenému programu uvádí: „Uslyšíte příběh o třítýdenní cestě Národním parkem Sarek, kde místo cest, mostů, chat
a telefonního signálu najdete nádherné hory, malebná údolí, ledovce, mokřady, divoké řeky a jezera. Místo lidí zde potkáváte divoká zvířata. A pochopíte, že v divočině nemá cenu plánovat, ale
spíše naslouchat a nechat se vést. Prošli jsme také Národní park
Padjelanta a v zimě jsme na běžkách putovali po Královské stezce
(Kungsleden) kolem nejvyšší hory Švédska Kebnekaise a Národním
parkem Abisko. Během našeho putování jsme odhalovali tajemství
Sámů (Laponců), kteří zde žijí a i dnes se živí pastevectvím sobů
a mají stále svoji kulturu i šamanské rituály.“
pondělí 20. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 16. 10.

VEČER DUCHŮ
TENTOKRÁT: FIESTA MUERTOS - VESELÍ MRTVÍ
Akce pro děti (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.
Pozor! 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 40 Kč **
předprodej vstupenek od 2. 10. pouze v Inforecepci UFFO

GARAGE PÁRTY
ELECTRO SWING LATINO FIESTA
Roztančená dušičková oslava veselých mrtvých - prostor garáže
bude k dispozici starším od 15 do 100 let. Temperamentní latino
ﬁesta, ale také electroswingová tančírna s dávkou excelentního
drum and bass:
DJ MACKIE MESSER (www.djmackiemesser.cz) je kapitánem vyhlášených letních tančíren na lodi bratří Formanů anebo tanečních
nocí na Nové scéně Národního divadla. Pravidelně vystupuje v Londýně, Berlíně a Hamburku. Mnohokrát zazářil na pódiích s Parov
Stelarem, Caravan Palace nebo Tape Five. V pražském Radiu 1 vysílá world music pořad „Všechny hudby světa“. Pestrá latino ﬁesta
i veselá electroswingová krasojízda zaručena.
DJ JAMES WING je špičkový electroswingový DJ a prvotřídní párty
jezdec. Jeho pestrý a velice speciﬁcký styl vyniká především kombinací mainstream dnb, ragga junglu electro swingu s prvky balkánu
a latiny za častého doprovodu live muzikanta. Za relativně krátkou historii se mu podařilo ,,zavřít“ světoznámý festival Let It Roll
2015, vystoupit po boku Alice Francis (DE), The Prototypes (UK) či
René LaVice (CAN).
MICHAL HADASH (Live Jam - saxofon) je vynikající hráč na saxofon, talentovaný student pražské konzervatoře a vyhlášený jazzový fanatik. Veselý improvizační styl a slušný hudební nadhled je to,
co má klubové publikum rádo. Jeho vystoupení v pražských klubech Storm nebo Palác Akropolis bylo vždy odměněno nadšenými
ovacemi.
pátek 3. 11. ** podzemní garáž Uffa ** 22:00 hodin ** vstupné 90 Kč

SIMONA GLEISSNEROVÁ:
GEOMETRIC IDENTIFIABLE FLYING OBJECTS
(GIFO IN UFFO)
Simona Tomášková Gleissnerová studovala v ateliéru keramiky
a porcelánu Pavla Jarkovského na Fakultě užitého umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pokračovala na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru keramiky a porcelánu
Pavla Knapka. Vždy si s chutí hrála s převáděním papíru do keramiky a naopak. Na jedné ze zahraničních stáží, v Marylandu v USA,
objevila charakteristické zacházení s papírem, paper engineering,
podobné japonským origami. Metodou skládání, ohýbání, kroucení, muchlání, vrásnění a plizování papíru lze vytvořit neuvěřitelně
rozličné tvary objektů a stínidel. Pro stínidla autorka používá z logických důvodů nehořlavý papír. Výsledné bílé tvary připomínají
křehký a čistý porcelán, ale papír dovoluje mnohonásobně zvětšit
měřítko. Na výstavě lze vidět nadrozměrné geometrické origami,
objekty a skládané obrazy. Název výstavy si cíleně pohrává s názvem galerie - UFO jsou přece neidentiﬁkovatelné létající objekty.
Vernisáž se koná v úterý 7. 11. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Státního fondu kultury ČR.
8. 11. - 12. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

MARTIN A SNĚHOVÉ ZVONĚNÍ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni a průvodem,
ve kterém to tentokrát bude úžasně zvonit, cinkat… Nezapomeňte si vzít rolničky, zvonečky, cinkátka…
sobota 11. 11.** odchod průvodu v 17:00 hodin od Uffa ** akce na
Krakonošově náměstí po příchodu průvodu ** bez vstupného

RODINNÉ UFFOKOUSKY
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Divadlo AHA
Představení pro děti od 3 let. Nechte se zavést do nejtajnějších
úkrytů v trávě, pod kameny i na břeh potoka, kde se odehrávají
napínavá dramata i humorné taškařice broučků, motýlů, housenek, červíčků a pavouků.
Důvtipná dramatizace Pavla Krause zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku a představuje dětem svět těch maličkých
hmyzích tvorečků, kteří naší pozornosti většinou unikají. Budete
okouzleni příhodami šikovného mravenčího chlapíka Ferdy, půvabné Berušky, velkohubého brouka Pytlíka a mnoha jejich dalších
hmyzích kumpánů.
Režie, úprava a texty písní: Miroslav Pokorný. Hrají: Vratislav Hadraba, Radovan Klučka, Zuzana Hadrabová, Kryštof Nohýnek, Jarmil Škvrna, Miloš Mazal.
neděle 5. 11. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč, se
slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 10.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Loutková pohádka pro děti od 5 let. Šli dva, šli tři. Vlastně šli čtyři
a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. A kam došli? Do Železného zámku!
Inscenace vznikla jako semestrální práce na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU. Tvůrčí tým: Alžběta Vitvarová,
Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek, René Vitvar.
neděle 12. 11. ** UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 80 Kč, se slevovou
kartou 64 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 10.
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MICHAL NA HRANÍ
Zábavný pořad pro děti s Michalem Nesvadbou. Michal umí běhat,
umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou
na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to
právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí
to ale nejde, a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí
pásky.
neděle 26. 11. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné: přízemí 190 Kč,
balkon 160 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 10.

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.
čtvrtek 2. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku DH, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** předprodej vstupenek od 2. 10.

NA DRUHÉ KOLEJI 14:32
aneb MORAVSKÝ KABARET
Divadlo a hudba: Taneční soubor Hradišťan
s kapelou Umíme hrát
Taneční soubor Hradišťan, vedený choreografkou Ladislavou Košíkovou, připravil spolu s kapelou (sami si říkají „hudební banda“)
Umíme hrát, vedenou Jiřím Pospíchalem, další ze svých tanečně-hudebních inscenací. Tentokrát se nese na první pohled v odlehčenějším duchu. Nebyl by to však Taneční soubor Hradišťan, kdyby
i tady citlivý divák nezahlédl hlubší kořeny, z nichž koncepce představení vychází.
První část večera je vlastně koncertem - je věnována koncertním
miniaturám světových autorů, ve kterých se zaskví sólistické umění
především vynikajícího houslisty Jiřího Pospíchala a jeho kapely.
V druhé části ojedinělého večera zazní bláznivý, divoký, humorný
hudebně taneční spektákl s názvem Na druhé koleji 14:32 aneb
Moravský kabaret. Hudbu, inspirovanou lidovými motivy, která
však rozhodně není nějakým popisným „folkloristickým“ opusem,
složil hudební skladatel Vlastimil Peška. V originální choreograﬁi
Ladislavy Košíkové se publiku představí celý Taneční soubor Hradišťan. Tvůrci inscenace slibují, že půjde o nevšední večer s nevšední hudbou a humorem.
Účinkují: Taneční soubor Hradišťan a hudební banda Umíme hrát.
Režijní spolupráce: Vlastimil Peška.
úterý 21. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku DH, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 10.

ŽENA VLČÍ MÁK

VÝŠ

Činoherní divadlo A: Monodrama s Hanou Maciuchovou

Představení mimo předplatné: tYhle, z. s.

Divadlo jedné herečky. Hra je monologem starší dámy, která je
ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života. Ona však prožívá nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně
intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než
je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní fyzické
krásy, kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!
Noelle Chatelet (nar. 1944) - francouzská spisovatelka, herečka
a univerzitní profesorka. Stejnojmenný román autorky byl adaptován pro divadlo a v roce 2007 velmi úspěšně inscenován v Théatre
Mouffetard v Paříži.
Režie a překlad: Jaromír Janeček. Hraje: Hana Maciuchová.
středa 8. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku ČDA, ostatní - vstupné 395, 370, 345 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 10.

Představení Výš je tvůrčím projektem dua performerů Lukáše Karáska a Florenta Golﬁera, ve kterém by chtěli navázat na řadu
projektů, které účelně kombinují klaunství, kontaktní improvizaci
a akrobacii.
L. Karásek a F. Golﬁer jsou jedni z mála umělců, kterým se podařilo
na české scéně prosadit hned po studiích, kdy bylo jejich absolventské představení „Tešlon a Frkl“ vybráno Novou Sítí jako jeden
z projektů, které produkčně zaštiťovala. Díky této spolupráci mělo
duo šanci vystoupit na četných festivalech a hostováních po celé
České republice, ale také v zahraničí. Pro práci si tentokrát zvolili
předmět, který vyjadřuje honbu za „něčím“, lidskou touhu dostat
se stále dál a výš - štaﬂe. Autoři si představují svět jako místo, kde
každý na začátku dostal své štaﬂe, schůdky, žebřík a záleží jen
na něm, na jaký stupínek dokáže vylézt. Lidé se potkávají se svými
štaﬂemi, ovlivňují se, lezou si po nich navzájem a nastavují si štaﬂe, aby se dostali výš. Najdou se ale i tací, kteří nechtějí využívat
štaﬂe konvenčním způsobem, případně hledají jiný ideální způsob.
Toto je svět, který chce duo performerů prozkoumat, jiné možnosti překonávání překážek za pomoci metafory se štaﬂemi. Připomínají jim také svými proporcemi dvě těla, která nemůžou být
bez sebe, jinak by spadla. Tento vztah autoři připodobňují k jejich
vlastnímu. Odtud přichází témata: závislost na druhém, spolupráce, spojenectví…
Projekt se v roce 2017 uskutečňuje za ﬁnanční podpory statutárního města Brna.
pondělí 20. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 100 Kč, pro děti a
studenty sleva 50 % ** předprodej vstupenek od 16. 10.

THE NAKED TRUTH (ODHALENÁ PRAVDA)
Činoherní divadlo B: StageArtCz, Brno
The Naked Truth je příběhem pěti žen, které se setkávají ve vesnické tělocvičně - místním „kulturáku“ na kurzu pole dance. Ani jedna z nich netuší, co ji čeká, ale každá má svůj vlastní dobrý důvod
naučit se tančit u tyče: zvýšit si sebevědomí, získat nebo udržet si
muže, vdát se, shodit pár kilogramů, vydat se za vytouženou kariérou.
I přes nejrůznější dívčí třenice a neshody se ve chvíli, kdy se jedna z nich dozví krutou zprávu o svém zdravotním stavu, semknou
a nově nabyté taneční zkušenosti využijí v beneﬁci ve prospěch
charitativního projektu.
The Naked Truth je hra o naději, je povznášející i dojemná zároveň. Vyvolává smích a zároveň dojímá svou opravdovostí i odhalováním zákoutí ženských duší. The Naked Truth je hra pro ženy,
o ženách, kterou by samozřejmě měli vidět i muži (pokud ovšem
nemají strach)!
Režie: Petr Halberstadt. Hrají: Anna Stropnická/Hana Kusnjerová,
Alena Bazalová/Anežka Rusevová, Alžběta Vaculčiaková/Natálie
Tichánková, Chantal Poullain/Gabriela Míčová, Markéta Plánková/
Petra Špindlerová, Klára Apolenářová/Daniela Choděrová.
středa 22. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku ČDB, ostatní - vstupné 415, 390, 365 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 10.

DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER
Delikatesy: Burki & COM
Taneční představení Divočina, marnivost ptačích per je groteskní esejí o kráse i záludnosti přírody v nás, o chybějících hrdinech
a narcismu, o boji o přežití i vnitrodruhové agresi, které nás ženou vpřed v podobě osobních ambic a podmíněných snů o štěstí.
Pohybovou vizualizací čisté krásy základních reﬂexů, motivačních
pochodů a intuitivních jednání napříč biologickými druhy nás
Jana Burkiewiczová přivádí v rychlém sledu situací, textů a obrazů
do ráje, kde je tanec tichem, křikem, rozkoší i předzvěstí smrti.
Režie, libreto, choreograﬁe: Jana Burkiewiczová. Tanečníci: Linda
Caridad Fernandez Saez, Simona Machovičová, Edita Antalová,
Jindřich Panský, Matyáš Ramba, Jakub Sedláček.
čtvrtek 23. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku Delikatesy, ostatní - vstupné 360, 320 Kč ** předprodej vstupenek od 16. 10.
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HORKÝŽE SLÍŽE
Předkapely: Mean Messiah, Zakázaný ovoce
Slovenská rocková kapela z Nitry oslaví v roce 2017 čtvrt století své
existence. Za svou kariéru si vybudovala na Slovensku i v České republice velice silnou pozici, kdy na svých samostatných štacích vyprodává kluby, kulturní domy i sportovní haly. Koncert je na stání.
čtvrtek 30. 11. ** UFFO ** otevření sálu 19:30 hodin, začátek koncertu 20:00 hodin ** vstupné: v předprodeji 280 Kč, v den koncertu 340
Kč ** předprodej vstupenek od 2. 5.

VÁNOČNÍ STROM 2017
Letošní první prosincová neděle 3. 12. je zároveň první adventní
nedělí. Je to tedy také termín pro tradiční akci, kterou pořádá město Trutnov a UFFO a při které se slavnostně rozsvítí vánoční strom
na Krakonošově náměstí.
Nedělní odpoledne na náměstí se může stát příjemným místem
pro adventní setkání s přáteli. My vám k tomu nabídneme:
* Od 14:00 do 17:30 hodin můžete využít stánkového prodeje, který vám na náměstí nabídne adventní zboží, ale i horké a voňavé
nápoje a další občerstvení.
* Od 15:00 hodin začne na pódiu představení Divadla Kufr:
VÁNOČNÍ HRA aneb CO ANDĚLÉ ZVĚSTOVALI.
* Od 16:15 do 16:45 hodin vám zazpívají GENTLEMEN SINGERS.
Tento skvělý vokální soubor pak bude mít od 18:00 hodin koncert v Uffu. Je to náš adventní dárek, a tak je vstupné symbolické
ve výši 100 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 10.
* Přibližně od 16:45 hodin se můžete těšit na VIDEO MAPPING,
po kterém se slavnostně rozsvítí vánoční strom.
neděle 3. 12. ** Krakonošovo náměstí ** 14:00 - 17:30 hodin ** bez
vstupného

LISTOPAD 2017

KINO VESMÍR
nábřeží Václava Havla 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. středa
19:00 hodin

SVATBA
Francouzsko-pákistánský ﬁlm. Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira
si je velmi blízká se všemi členy své rodiny až do dne, kdy ji začnou nutit
do tradičního sňatku. Mladá rozpolcená dívka spoléhá na pomoc svého
staršího bratra Amira.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 100 Kč

2. čtvrtek
19:00 hodin

MILADA
Český, deset let připravovaný ﬁlm o dramatickém osudu Milady Horákové.
Scénář napsaný na základě skutečných událostí bez zbytečného patosu
vypráví osobní příběh hrdinky.
Přístupno ** 130 minut ** vstupné 120 Kč

3. pátek
4. sobota
16:30 hodin

PŘÍŠERÁKOVI (2D)
Animovaný rodinný ﬁlm. Rodinka Wishbonových se snaží zbavit svého
prokletí. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů.
Přístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 120 Kč

3. pátek
19:00 hodin

VŠECHNO NEJHORŠÍ
Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové smyčce, která vždy skončí vaší
vraždou? Dost děsivé! Přesně to v thrilleru zažívá studentka Tree a nezbývá jí tedy nic jiného, než konečně vypátrat svého vraha dříve, než ji
zase zamorduje.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 Kč

4. sobota
5. neděle
19:00 hodin

ALIBI NA KLÍČ
Francouzská bláznivá komedie. Alibi na míru je kancelář, která vymyslí
a poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě na chvíli
od všeho pokoj?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

5. neděle
16:30 hodin

PŘÍŠERÁKOVI (3D)
Animovaný rodinný ﬁlm.
Přístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 150 Kč

7. úterý
8. středa
19:00 hodin

BLADE RUNNER 2049 (2D)
Americký sci-ﬁ thriller. Třicet let po událostech prvního ﬁlmu odhaluje
nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední
zbytky lidské společnosti.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 163 minut ** vstupné 100 Kč

8. středa
10:00 hodin

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Čert a Káča, Mikeš straší, V čertích službách a Mikeš čaruje.
Pro nejmenší ** 76 minut ** vstupné 30 Kč

9. čtvrtek
19:00 hodin

ABSENCE BLÍZKOSTI
České drama o rodičovské lásce v hluku lesní samoty. Hedvika je svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází životní krizí. Podvědomě cítí,
že má raději svého psa než vlastního potomka, v pořádku není ani její
vztah s matkou. Po období vnitřního zmatení si uvědomí, že její hlavní
problém spočívá v absenci mateřské blízkosti.
Přístupno ** 65 minut ** vstupné 100 Kč

10. pátek
16:30 hodin

LAJKA (2D)
Český loutkový animovaný sci-ﬁ muzikál. Slavná psí průkopnice Lajka
žije! Malá planeta na rohu galaxie se stala novým domovem všech do
vesmíru vystřelených a navždy ztracených zvířat.
Přístupno ** 87 minut ** vstupné 120 Kč

11. sobota
16:30 hodin

LAJKA (3D)
Český loutkový animovaný sci-ﬁ muzikál.
Přístupno ** 87 minut ** vstupné 130 Kč

10. pátek
11. sobota
12. neděle
19:00 hodin

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Americké detektivní drama. Jedna z nejslavnějších detektivek Agathy
Christie všech dob. Příběh třinácti cestujících podezřelých z vraždy a zároveň uvízlých v luxusní vlakové soupravě Orient expres.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

12. neděle
16:30 hodin

THOR: RAGNAROK (3D)
Americký akční dobrodružný ﬁlm. 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. Předtím ale
musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému
bývalému spojenci Hulkovi.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 140 Kč

14. úterý
15. středa
19:00 hodin

ŽIVOT ZA ŽIVOT
Francouzské drama. Tři mladí surfaři si za úsvitu vyjedou na rozbouřené
moře. Když jedou o pár hodin později domů, stane se nehoda. Simon
posléze bojuje na přístrojích o přežití. V Paříži současně čeká jistá žena
na transplantaci orgánu, která jí přinese druhou šanci na život.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 100 Kč

16. čtvrtek
19:00 hodin
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TOM OF FINLAND
ART ﬁlm
Finsko-švédské životopisné drama. Obří svaly, naddimenzované genitálie a fetiš pro upnuté uniformy. Homoerotické kresby ﬁnského umělce
tvořícího pod pseudonymem Tom of Finland se už staly součástí popkultury. Stejnojmenné biograﬁcké drama ale odkrývá, že umělcův život
nebyl plný radosti a potěšení, které jsou tak vlastní jeho tvorbě.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 80 Kč

17. pátek
18. sobota
19. neděle
16:30 hodin

MAXINOŽKA
Francouzsko-belgický animovaný ﬁlm. Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu dávno ztraceného tatínka, kterým není nikdo jiný než legendární Lesní muž!
Přístupno ** dabing ** 91 minut ** vstupné 110 Kč

17. pátek
18. sobota
19. neděle
19:00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Závěrečný díl ﬁlmové trilogie Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi poznamenanými válkou a komunistickým převratem a s tragikomickým nadhledem
obkresluje ostrou zlomovou linii mezi předválečnou a poválečnou
generací.
Do 12 let nevhodné ** 113 minut ** vstupné 120 Kč

21. úterý
19:00 hodin

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Americko-britské mysteriózní krimi. V 50. letech je život v prosluněném
středoamerickém městečku Suburbicon bezstarostný a idylický. Malebné domky s upravenými trávníky jsou dokonalým místem pro šťastné
rodiny. Tedy alespoň navenek.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

22. středa
10:00 hodin

DVANÁCT MĚSÍČKŮ II
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. Sněhulák, Dvanáct měsíčků,
Krakonoš a Jehlička, Uršula a trpaslíci a další.
Pro nejmenší ** 69 minut ** vstupné 30 Kč

22. středa
19:00 hodin

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Francouzská škodolibá komedie. Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to
říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to
opravdu pokazí a nezůstane jen u toho.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 80 Kč

23. čtvrtek
19:00 hodin

FANTASTICKÁ ŽENA
ART ﬁlm
Německo-americko-španělsko-chilský koprodukční ﬁlm. Marina je servírka a zpěvačka, Orlando starší muž, oba se zamilují a plánují společnou
budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Ze smrti
Orlanda viní Marinu jeho rodina.
Do 15 let nepřístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

24. pátek
19:00 hodin

SNOWFILMFEST 2017
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o extrémním lyžování, zimním
lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách. Tento festival je
bratrský festival Expediční kamery.
Přístupno ** vstupné 120 Kč, děti a důchodci 80 Kč

25. sobota
26. neděle
16:30 hodin

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films. Během jediného dne
putujeme spolu se Sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst. V českém
znění komentuje Ivan Trojan.
Přístupno ** dabing ** 95 minut ** vstupné 80 Kč

25. sobota
19:00 hodin

LIGA SPRAVEDLNOSTI (2D)
Americké dobrodružné akční sci-ﬁ na motivy komiksů z vydavatelství DC
Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 110 Kč

26. neděle
19:00 hodin

LIGA SPRAVEDLNOSTI (3D)
Americké dobrodružné akční sci-ﬁ.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** vstupné 130 Kč

27. pondělí
28. úterý
19:00 hodin

HRÁČI SE SMRTÍ
Americký mysteriózní thriller. Skupina studentů medicíny se snaží získat
odpověď na otázku, zda existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají
do klinické smrti, avšak stále nebezpečnější experimenty si na každém
z nich vybírají svou daň.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 Kč

29. středa
19:00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Závěrečný díl ﬁlmové trilogie Zahradnictví.
Do 12 let nevhodné ** 113 minut ** vstupné 120 Kč

30. čtvrtek
19:00 hodin

SBOHEM DĚCÁKU
Český dokumentární ﬁlm sleduje časosběrnou metodou příběhy tří dětí,
které opustily „děcák” a staví se na vlastní nohy. Sledovali jsme jejich
cestu více jak čtyři roky. Měli stejnou startovní čáru, ale jejich cesty nabraly strmý a odlišný směr. Jak se sotva plnoletý člověk bez zkušenosti
života v rodině dokáže zařadit do společnosti?
Do 12 let nevhodné ** 92 minut ** vstupné 100 Kč

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!
Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského centra
Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:
* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech
* v magazínu
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

