ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V LISTOPADU 2018
čtvrtek 1. 11.

sobota 3. 11.

neděle 4. 11.

pondělí 5. 11.

pondělí 5. 11.

úterý 6. 11.

úterý 6. 11.

úterý 6. 11.

středa 7. 11.

čtvrtek 8. 11.

pátek 9. 11.

NEKLIDNÝ PODZIM 1918 V SEVEROVÝCHODNÍCH
ČECHÁCH ANEB JAK SE RODILO ČESKOSLOVENSKO
Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
MICHELLE NICOLLE QUARTET
ALEX GARNETT QUARTET
Jazzinec autumn party
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
KVĚTINOVÝ SALÓN ŠVADLENKY MADLENKY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Pruhované panenky
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00 a 17:00
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PaedDr. Jan Luštinec: Počátky české turistiky v Krkonoších
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30
FRANCIE - ŠVÝCARSKO - ITÁLIE - RAKOUSKO 2017
Cestopisný večer Libora Turka
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO
Představení pro MŠ: Divadlo Tramtarie, Olomouc
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
NEZMAŘI
40 let na cestě
Koncert
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
HODINA ZPĚVU S NEZMARY
Koncert pro 1. - 3. tř. ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
TICK, TICK… BOOM!
Divadlo a hudba: Divadlo Na Prádle a art4rent, z. s.
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Pořad pro 8. - 9. tř. ZŠ a SŠ: Host RNDr. Michaela Vidláková, hraje
skupina Augenblick, pořadem provází Tomáš Molnár

neděle 11. 11.

pondělí 12. 11.

pondělí 12. 11.

úterý 13. 11.

čtvrtek 15. 11.

pátek 16. 11.

sobota 17. 11.

pondělí 19. 11.

pondělí 19. 11.

úterý 20. 11.

úterý 20. 11.

Pořadatel: UFFO a Farní sbor Českobratrské církve evangelické
UFFO ** 10:00
MARTIN A SVĚTÝLKA
Tradiční akce pro děti s příjezdem Martina na bílém koni
Pořadatel: UFFO
odchod průvodu od Uffa v 17:00 ** následuje akce na Krakonošově
náměstí
KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00
OPOMÍJENÁ VÝCHODNÍ MAKEDONIE
Cestopisný večer Libora Drahoňovského
Pořadatel: UFFO
kino Vesmír ** 19:00
FINALE
Delikatesy: Novocirkusové představení mezinárodního souboru
Analog
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
DALŠÍ OSMIČKOVÉ ROKY
Přednáška PaedDr. Karla Řeháka
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
BENJAMING´S CLAN
PIPES AND PINTS
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
WEBROVKAFEST NA KLUČANCE
17. ročník charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů
Více informací: www.webrovkafest.com
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky
Teplice nad Metují - Dědov 45 ** 14:30
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Eva Marková, CSc.: Hory a příroda Korsiky
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30
ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018 - 30 LET
Koncert
Pořadatel: VM ART production s. r. o.
UFFO ** 19:00
NAŠE KOŘENY
Beseda Blanky Lednické ke 100. výročí ČSR
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00
VZPOMÍNKOVÉ HOVORY „H“
Pořad ke 100. výročí narození Miroslava Horníčka plný vyprávění a
písniček s klavírem
Pořadatel: UFFO

středa 21. 11.

čtvrtek 22. 11.

čtvrtek 22. 11.

čtvrtek 22. 11.

čtvrtek 22. 11.

neděle 25. 11.

pondělí 26. 11.

čtvrtek 29. 11.

čtvrtek 29. 11.

UFFO ** 19:00
MOJE HRA
Komedie Divadla Kalich - mimo předplatné
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:30 ** VYPRODÁNO
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00
MUDR. ANTON PORAK (1815 - 1892), PODNIKATEL,
POSLANEC A STAROSTA MĚSTA TRUTNOVA V LETECH
1861 - 1863
Přednáška Mgr. Romana Reila
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Společnost českoněmeckého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s.
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
LIVE FOYN FRIIS QUINTET
Jazzinec autumn party
Pořadatel: Alternativa pro kulturu z. s.
Spolupořadatel: UFFO
ZMĚNA - Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
- Božena Němcová
Činoherní divadlo A: Divadlo Viola, Praha a VM ART production
s.r.o.
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLEZ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Loutky bez hranic
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 15:00
LeŤ!
Delikatesy: Taneční představení Markéty Stránské
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
BÍLÝ TESÁK
Představení pro 4. - 7. tř. ZŠ: Divadlo DRAK Hradec Králové
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 9:00 a 11:00
CÍSAŘ A KRÁL KAREL IV., JAK JEJ MOŽNÁ NEZNÁTE
Přednáška Mgr. Aleny Křivské
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00

VÝSTAVY
do 3. 11.

IVAN PINKAVA: VZNEŠENÝ POUTNÍK
Pořadatel: Galerie města Trutnova

Galerie města Trutnova

do 5. 11.

do 25. 11.

do 4. 12.

MILOŠ ŠÁLEK: UGANDA
NEJEN PO STOPÁCH HORSKÝCH GORIL
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
VÍTĚZOVÉ BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KURT GEBAUER: ONY
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

do 13. 1.

TRUTNOVSKO 1918 - 1938
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci s
Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav,
Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klubem osádky pěchotního
srubu T-S 63 z Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 16. 1.

PETR ČAPEK: MOJE KRAJINA
Výstava velkoformátových fotografií
Pořadatel: Trutnovský fotoklub KDÚ
Mates - jídelna zdravé výživy (Svatojanské nám. 47) ** otevřeno
pondělí - pátek 7:30 - 16:00

1. 11. - 8. 1.

STUDENTSKÁ VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Vernisáž 31. 10. od 16:00
Pořadatel: Gymnázium Trutnov
Galerie Dračí ulička (Jiráskovo náměstí 325) ** otevřeno každý
vyučovací den 8:00 - 16:00

1. 11. - 31. 12.

STANISLAVA ŠREJBEROVÁ A HELENA ŠRŮTKOVÁ:
ŠLÁPOTY V NITÍCH A OLEJI 2
Výstava paličkovaných krajek a olejomaleb s vánočním nádechem
Vernisáž 7. 11. od 18:00
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
MÍLA BENDOVÁ: POHLEDY DO SVĚTA
Vernisáž 8. 11. od 17:00
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KERAMIKA V ČESKO-POLSKÉ FOTOGRAFII
Vernisáž 16. 11. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

9. 11. - 20. 1.

17. 11. - 7. 1.

19. - 23. 11.

PATCHWORK NA RADNICI
Výstava prací ušitých z kousků látek
Pořadatel: Orlickokrkonošský patchworkový klub

22. 11. - 16. 2.

Stará radnice (Krakonošovo nám. 72) ** otevřeno pondělí - čtvrtek
10:00 - 17:00, pátek 10:00 - 16:00
IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ
TAJUPLNÝ DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ SVĚT
Vernisáž 21. 11. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

KURZY

pátek 2. 11.

čtvrtek 15. 11.

pátek 16. 11.

čtvrtek 22. 11.

pátek 23. 11.

dle dohody

RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
SÍŤOVÁNÍ
Naučíte se základy jednoduché techniky a zhotovíte si síťovaný šátek
nebo základ pro klasickou síťovku
16:30 ** cena 270 Kč
ŠITÍ SKŘÍTKŮ, PUMPRLÍKŮ
Originální hračka, kterou si na kurzu vyrobíte, potěší malé i velké a
získáte náměty pro výrobu dalších podobných postaviček
16:00 ** cena 350 Kč
PATINOVÁNÍ
Dekorování dřevěných doplňků barvami s využitím pomůcek a
různých materiálů
16:00 ** cena 270 Kč
VÝROBA SVÍČEK
Vyrobíte svíčku ve větších formách různých tvarů a barev včetně
plovoucích svíček
16:00 ** cena 280 Kč
VÁNOČNÍ KERAMIKA
Výroba vánočních dekorací - jmenovky, svícny, mísy na cukroví,
adventní mísy či svícny, případně výroba keramických andělů
16:30 ** cena 280 Kč, děti v doprovodu dospělého 70 Kč
VÁNOČNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Tkalcovské muzeum připravilo vánoční dílny přímo do školek a škol
v Trutnově - keramika, svíčky, textilní techniky nebo výroba
bylinkových mýdel
cena 55 Kč za dítě

JAZZINEC 2018
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

sobota 3. 11. ** 19:00 ** Koncertní síň B. Martinů

MICHELLE NICOLLE QUARTET (AUS/CZ)
Michelle Nicolle (AUS) - zpěv, Libor Šmoldas (CZ) - kytara, Jakub Zomer (CZ) - klávesy,
Ronny Ferella (AUS) - bicí
Hudební kritikou i fanoušky vysoce ceněná zpěvačka Michelle Nicolle je známá svou
schopností proniknout do srdce písně stejně jako uměním improvizace. Spolu se svým
kvartetem průběžně doplňuje a rozvíjí svůj umělecký výraz. Vydala šest řadových alb,
procestovala celou Austrálii a podívala se i do zahraničí - v roce 2005 vystupovala například
na North Sea Jazz Festival v Holandsku. Svou hudební kariéru začala v sedmdesátých letech
hrou na housle, když jí bylo osm let. Nyní žije v Melbourne a je hodnocena jako nejlepší
současná jazzová zpěvačka Austrálie. Vyrůstala na hudbě Billie Holiday, Elly Fitzgerald a
Cheta Bakera, což se promítlo do jejího uměleckého cítění a hudebních vyjadřovacích
prostředků.

ALEX GARNETT QUARTET (USA/UK/CZ)
Alex Garnett (UK) - tenorsaxofon, Petr Beneš (CZ) - piano, Michael Janisch (USA) kontrabas, Tomáš Hobzek (CZ) - bicí
Alex Garnett byl v roce 2016 vyhlášen nejlepším tenorsaxofonistou Velké Británie
v rámci British Jazz Awards, navíc v roce 2015 skončil tamtéž na třetím místě. Alex Garnett
je jedním z předních jazzových saxofonistů Velké Británie i kontinentální Evropy, s hudební
kariérou delší než dvacet let. Je okamžitě rozpoznatelný svým temným, chraplavým zvukem
tenorsaxofonu. Všestranný hudebník, frontman i sideman, si užil úspěch jako jazzový umělec,
skladatel i aranžér. Všudypřítomný umělec hrál během své kariéry s mnoha předními
evropskými kapelami, je to pravidelný spoluhráč a jasná volba pro mnohé návštěvy
špičkových amerických jazzmanů v Evropě. Alex vystupoval ve více než třiceti zemích po
celém světě a objevil se na takových místech, jako jsou kluby Blue Note a Birdland, stejně
jako festivaly Perugia, Noth Sea, Vittoria, Montreax, Oslo a mnohé další. Hrál s pestrou směsí
různorodých umělců napříč celým hudebním i věkovým spektrem, jako jsou Wynton
Marsalis, Scott Hamilton, Van Morrison Evan Parker a The Rolling Stones, stejně jako se
svými vrstevníky (Gareth Lockrane, Seamus Blake, Phil Robson, Michael Janisch, Joel
Frahm). A právě vynikající americký kontrabasista Michael Janisch ho doprovodí na českém
turné. Přestože Alex disponuje jedním z nejpůsobivějších hudebních životopisů v Evropě,
neměl až do své čtyřicítky vlastní sólové album, což napravil v roce 2011. Nahrávalo se v
New Yorku, na debutovém albu Serpent Features bubnuje Willie Jones III, Anthony Wonsey
hraje na klavír a Michael Janisch na basu. Album se ukázalo být jedním z nejočekávanějších
debutů roku ve Velké Británii a bylo velebeno tiskem, fanoušky i jazzovými hudebníky. Své
druhé album vydal se svou novou kapelou „Bunch of Five“ (Banda pěti), jmenuje se
Andromeda a spoluhráči zde jsou další tenorsaxofonista Tim Armacost, klavírista Liam
Noble, opět basista Michael Janisch a bubeník James Maddren. Garnett je rezidentem
vyhlášeného jazzového klubu Ronnie Scott v londýnském Soho, kde jej můžete vidět a slyšet
(pokud zrovna necestuje po světě) každé pondělí a úterý na hlavním večerním koncertu.
čtvrtek 22. 11. ** 19:00 ** Koncertní síň B. Martinů - ZMĚNA

LIVE FOYN FRIIS QUINTET (NOR/CZ/SK)
Live Foyn Friis (NOR) - zpěv, Luboš Soukup (CZ) - saxofony a klarinet, Stian Swensson
(NOR) - kytara, Rastislav Uhrík (SK) - kontrabas, Martin Novák (CZ) - bicí
Norská zpěvačka a skladatelka Live Foyn Friis je vycházející hvězda skandinávského
jazzového vokálu a miláček hudebních kritiků, kteří její hudbu většinou zařazují do kategorie
indie-jazz s prvky popu. Tato živelná světoběžnice vystupovala na řadě evropských i
amerických festivalů, v jižní Americe i Africe. Během své kariéry si zazpívala například s
Brianem Bladem, Thomasem Morganem a Bobbym McFerrinem. Její obrovská láska k

jazzovému zpěvu ji vede k tomu, že během svých koncertů interpretuje nejen své autorské
skladby, ale i jazzové standardy. Její debutové album bylo nominováno na nejlepší dánské
jazzové album roku. Později získala ocenění „Nejlepší mladý jazzový skladatel roku“ a „Nová
hvězda dánského jazzu“.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ
TAJUPLNÝ DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ SVĚT
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel, které dosud okouzlilo několik českých
měst i Paříž, se tentokrát zjevuje i v Trutnově. Příchozí přímo vybízí, aby si hráli. „Ke hře
nepotřebujete návod. Věříme, že lidé v sobě mají cit a míru, pochopí, s čím a jak mohou
zacházet, kdy mohou vzít za kliku a kdy je na místě letmý dotek,“ vysvětluje koordinátor
výstavy Matěj Forman.
Ve spolupráci s dalšími výtvarníky zabydlel Matěj Forman Imaginárium nepřeberným
množstvím příběhů zakletých v divadelních dekoracích, loutkách a dalších nápaditých
předmětech. V sestavě vystavujících autorů se objevuje také trutnovská výtvarnice Tereza
Komárková, která s Divadlem bratří Formanů dlouhodobě spolupracuje na scénických
výpravách.
Autoři vědomě a s pokorou přistoupili na to, že jejich jména jsou v pozadí. Ve službách
imaginace a hravosti se jejich umělecká práce prolíná, utváří harmonický celek.
Budova Galerie města Trutnova se promění ve svět nespoutané fantazie, snění a dovádění,
stane se místem, kde lze zažít malé i velké zázraky. Tento výstavní projekt bude zahájen
vernisáží, jak jinak než hravou a divadelní, za přítomnosti Matěje Formana a dalších autorů ve
středu 21. 11. v 17:00. Výstava potrvá do 16. 2.

KERAMIKA V ČESKO-POLSKÉ FOTOGRAFII
Projekt Keramika - evropské kulturní dědictví ve fotografii realizuje Bolesławiecké kulturní
středisko - Mezinárodní centrum keramiky (BOK - MCC) ve spolupráci s Fotospolkem
CAMERA a Spolkem podkrkonošských výtvarníků v Trutnově. Slouží k navázání spolupráce,
výměně zkušeností, podpoře kulturního dědictví a sbližování lidí prostřednictvím umění. Tato
česko-polská spolupráce proběhla zatím ve dvou ročnících.
Letošní ročník se konal v rámci 54. mezinárodního keramicko-sochařského plenéru. Deset
českých fotografů, stejně tak jako jejich polští kolegové, po dobu pěti dnů zachycovalo na
svých snímcích tvorbu účastníků mezinárodního keramicko-sochařského plenéru ve třech
bolesławieckých keramických závodech. Akci doprovázely zajímavé diskuze, přednášky
profesionálů a praktické fotografické dílny včetně tvorby klasické analogové černobílé
fotografie.
Po výstavě fotografií v polském městě Bolesławiec představí dvacet dva účastníků projektu
své práce i ve výstavním prostoru Městského úřadu Trutnov na vernisáži v pátek 16. 11.
v 17:00. Téměř čtyřicet vybraných fotografií mohou návštěvníci zhlédnout až do 7. 1.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 6. 11. ** 9:00 ** oddělení pro děti
Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Program probíhá volnou formou a
je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. Těšit se na vás bude Křemílek a Vochomůrka.

KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
pondělí 12. 11. ** 9:00 - 11:00 ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky i tatínky se svými dětmi na dopoledne v naší pobočce v Horním
Starém Městě, kde na ně budou čekat pěkné knížky, a stráví tak příjemný čas se stejně starými
kamarády. Těšíme se na vás.

NAŠE KOŘENY
úterý 20. 11. ** 17:00 ** ve studovně
Již podruhé přivítáme v Trutnově genealožku Blanku Lednickou. Při sestavování rodokmenu
a pátrání po předcích se ve vztahu ke stoletému výročí republiky tentokrát v souvislostech
zaměříme na zdroje z období 1. světové války a obecně doby kolem roku 1918. Paní Blanka
Lednická nám představí možnosti přístupu k novinám, kronikám i zdrojům na internetu
odkazujícím na dobu vzniku republiky.

DRÁČEK
čtvrtek 22. 11. ** 16:00 - 17:00 ** oddělení pro děti
Mottem podzimního setkání budou pranostiky, zvyky a obyčeje. Čeká na vás spousta
zajímavých úkolů a hádanek. Akce je určena dětem od 6 do 12 let.

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

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Nové dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou
architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá výstava o prusko-rakouské válce přibližuje 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.

TRUTNOVSKO 1918 - 1938
100. výročí vzniku Československa a 80. výročí mnichovské zrady připomíná výstava, která
představuje vybrané aspekty z historie Trutnovska v letech 1918 - 1938. Přibližuje návštěvu
prezidenta T. G. Masaryka na Úpicku v roce 1926, architekturu, ale i spolkový a kulturní
život Čechů a Němců. Velká pozornost je věnována také ohlasu vzniku Čs. republiky na
Trutnovsku v roce 1918 a dramatickým událostem roku 1938. Představeny jsou nejen dobové
archiválie a fotografie, ale i dobová výzbroj a výstroj čs. armády.

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá
Boleslav, Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klubem osádky pěchotního srubu T-S 63 z
Trutnova, potrvá do 13. 1.

VÍTĚZOVÉ BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE
Výstava představuje fotografie z devatenácti ročníků nejstarší fotografické soutěže s horskou
tematikou v Polsku, pořádané od roku 1980 v Jeleniej Górze. Na výstavě jsou prezentovány
rozmanité techniky fotografování hor, a to jak klasické, tak moderní (digitální).
Organizátorem bienále je Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jedná se o polsko-český projekt
spolufinancovaný EU. Výstava potrvá do 25. 11.

NEKLIDNÝ PODZIM 1918 V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
ANEB JAK SE RODILO ČESKOSLOVENSKO
Přednášející PhDr. Ondřej Vašata připomene okolnosti vzniku Československa v
severovýchodních Čechách na podzim roku 1918. Oblasti s německou majoritou tehdy
odmítly být součástí čs. státu a přidaly se na stranu odbojné provincie Deutschböhmen, jejímž
hlavním městem byl Liberec. Pokud chtěl čs. stát tyto oblasti skutečně získat pod svoji
kontrolu, musel je nejdříve vojensky obsadit, což se stalo v průběhu listopadu a prosince
1918. Někde při tom došlo na střelbu (Teplice nad Metují), na jiných místech se to naopak
obešlo bez vážnějších incidentů. Velká pozornost bude věnována Trutnovu, který čs. vojsko
bez boje obsadilo ve dnech 14. a 15. 12. 1918.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. od 17:00. Vstup volný.

MÍLA BENDOVÁ: POHLEDY DO SVĚTA
Trutnovská výtvarnice Miloslava Bendová, rodačka z Jilemnice, prožila dětství v
podkrkonošské Borovnici, kde se rozvíjela její fantazie a cit pro barvy přírody, které ráda
přenášela na plátna. Od roku 1980 pracovala v oddělení uměleckých výstav Domu kultury v
Trutnově. Setkávání s výtvarnými umělci a jejich díly dále podněcovala její zájem o vlastní
tvorbu. V současnosti se ve svém malířském díle věnuje zejména abstrakci a moderní
architektuře.
Vernisáž výstavy obrazů M. Bendové se uskuteční ve čtvrtek 8. 11. od 17:00. Výstava potrvá
do 20. 1. Vstup volný.

DALŠÍ OSMIČKOVÉ ROKY
Přednášející PaedDr. Karel Řehák z Malých Svatoňovic se bude zabývat událostmi českých
dějin od začátku 12. století do druhé poloviny 19. století - vyvraždění Vršovců, bitva na
Moravském poli, založení pražské univerzity, poslední Čech na královském trůně, III. pražská
defenestrace, vestfálský mír, vznik Vlasteneckého muzea, revoluce 1848, položení základních
kamenů k Národnímu divadlu, vznik z hlediska trvání činnosti nejstarší politické strany. V
závěru se vyjádří k problematice současné interpretace určitých dějinných událostí.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. od 17:00. Vstup volný.

MUDR. ANTON PORAK (1815 - 1892), PODNIKATEL, POSLANEC A
STAROSTA MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 1861 - 1863
Mgr. Roman Reil, vedoucí Státního okresního archivu Trutnov, ve své přednášce připomene
MUDr. Antona Poraka, významnou postavu dějin Trutnova druhé poloviny 19. století. Anton
Porak svoji profesní dráhu spojil s povoláním vojenského lékaře a poté, co se oženil s dcerou
nejbohatšího textilního podnikatele na Trutnovsku Annou Faltisovou, se stal i úspěšným
podnikatelem a spolumajitelem firmy Johann Faltis. Rodina Porakova vlastnila také papírnu a

grafitové závody v jižních Čechách, přádelnu v Malých Svatoňovicích a saském Hainitz. Jeho
působení v Trutnově ve funkci starosty je spojováno zejména s posledním velkým požárem
Trutnova roku 1861 a následnou obnovou města. Po odchodu z Trutnova se stal MUDr. Porak
starostou v rodném Lišově. Potomci Antona Poraka žijí dodnes v USA, Německu nebo
Argentině.
Přednáška pořádaná se Společností česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše se
uskuteční ve čtvrtek 22. 11. od 17:00. Vstup volný.

CÍSAŘ A KRÁL KAREL IV., JAK JEJ MOŽNÁ NEZNÁTE
Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské se uskuteční u příležitosti 640.
výročí panovníkovy smrti. Přednášející připomene málo známé zajímavostí z jeho života a
vlády a posluchače zavede na několik míst neodmyslitelně spjatých s jeho dobou. Představí
rovněž některé tehdejší významné osobnosti, bez jejichž vlivu a spolupráce se tento
výjimečný státník neobešel. Z dějin Trutnova za doby Karla IV. se bude přednášející věnovat
neuskutečněné donaci Mikuláše Bohuslavova z Trutnova.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. od 17:00. Vstup volný.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA UFFO
KURT GEBAUER: ONY
Kurt Gebauer je jedním z nejoriginálnějších českých tvůrců - umělec, iniciátor, inspirátor,
učitel a filozof. Tvoří s fantazií, hravostí, angažovaností i neutuchajícím humorem. Moudře a
neotřele se už přes půl století vyjadřuje k obecně lidským tématům, jako i k aktuální politické
a společenské situaci. Na umělecké scéně se s energií sobě vlastní pohybuje od 60. let 20.
století a nezahálí dodnes.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
do 4. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

RODINNÉ UFFOKOUSKY
KVĚTINOVÝ SALÓN ŠVADLENKY MADLENKY
Divadlo Pruhované panenky
Představení pro děti od 3 let. Příběh z kouzelného květinového salónu švadlenky Madlenky,
kde stužky zpívají a květy do šatů se všívají. Příběh laskavosti, touhy nedobré, která bude
potrestána, a lásky věčné, co bude naplněna. Rodinné představení plné hudby a krásných
snových obrazů.
Květinový salón se proslaví tím, že švadlenka Madlenka všívá do šatů živé květy, ty prozradí,
jaké jsou myšlenky zákazníků. Když jsou dobré, květiny kvetou a voní, nedobré myšlenky
způsobí, že květiny uvadnou. Švadlenka tedy působí jako léčitelka, my můžeme sledovat
proměnu zákazníků a uvědomit si, jak velkou sílu má naše myšlení a jak ovlivňuje dění kolem
nás.
Představení v duchu starých filmů s krásnou mluvou, snovými obrazy a zpěvy (za doprovodu
akordeonu) znějícími jakoby ze starých rádií a telefonů diváka přenese do doby, kdy práce
rukou byla nejběžnější. Díky výtvarnému zpracování se divák setká se starobylým zařízením a
s věcmi potřebnými k práci švadleny.
Scénář a režie: Mona Šiška. Hrají a zpívají: Lenka Chaloupka Hušková, Mona Šiška, Anna
Křivská, Rosalie Šišková.
neděle 4. 11. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 ** vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč **
předprodej vstupenek od 1. 10.

PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLEZ
Divadlo Loutky bez hranic
Představení pro děti od 5 let. Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci
se s radostí scházejí a společně vyprávějí své příběhy. Pojďme se podívat do rodiny malé
Lupitiny González, kde právě začíná Día de los Muertos - mexický sváteční Den mrtvých.
Bude se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od
srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček,
abychom si připomněli, že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho
života.
Součástí představení je i výtvarná dílna, kde si vyrobíte vlastní magnetickou loutku.
Autorská inscenace Dory Bouzkové. Hraje: Jiřina Vacková.
neděle 25. 11. ** UFFO ** 15:00 ** vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč ** předprodej
vstupenek od 15. 10.

MARTIN A SVĚTÝLKA
Tradiční akce pro děti s příjezdem Martina na bílém koni a průvodem. Tentokrát to bude
průvod světýlek, která budou krásně zářit. Nezapomeňte si tedy vzít lampiony, lucerničky či
jiná světýlka. Využijete je nejen v průvodu, ale i při tanečním reji na náměstí.
neděle 11. 11. ** sraz před Uffem, odkud půjde v 17:00 průvod za Martinem na koni na
Krakonošovo náměstí ** akce na náměstí proběhne po příchodu průvodu ** bez vstupného

FRANCIE - ŠVÝCARSKO - ITÁLIE - RAKOUSKO 2017
Cestopisný večer Libora Turka - měsíční cesta alpskými zeměmi. „Rakouské moře“ Attersee.
Morteratsch a Bernina Express. St. Moritz. Výstup na Diavolezzu (3000 m n. m.).
Vysokohorské průsmyky Oberalp, Furka a Grimsel. Údolí vodopádů - Lauterbrunnen.
Vysokohorské osady bez aut. Výstup na Schilthorn (3000 m n. m.). Túry v oblasti
Grindelwaldu. Ženevské jezero. Hrad Chillion. Oblast Mt. Blancu. Chamonix. Výstup k Lac
Blanc. Bossonský ledovec. Kaňon Verdon. Hyerské (Zlaté) ostrovy. Neuvěřitelný ostrov
Pourquerolles - evropský Karibik. Dolomity - oblast Misuriny. Poutní místo Maria Lugau údolí Lesachtal - Karnské Alpy.
pondělí 5. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 10.

OPOMÍJENÁ VÝCHODNÍ MAKEDONIE
Cestopisný večer Libora Drahoňovského. Setkání věnované jedinečným přírodním krásám,
starobylým klášterům, vesničkám s dochovanou lidovou architekturou, životu místních
obyvatel. Prostřednictvím promítaných snímků a vyprávění navštívíme skalní útvary, jezero
Djorajan, vodopády, planinu Ovčí pole s majestátní horou Bogoslovec, rozvaliny slavných
antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou architekturou,
středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Navštívíme také
město Strumicu, rodiště Baby Vangy; starobylé Kratovo, které ve středověku bohatlo díky
těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů; metropoli Skopje s
pamětihodnostmi, novodobou architekturou, památníkem Matky Terezy v místě jejího
rodného domu. Autor také připomene mnohé poznatky ze života místních obyvatel i své
zkušenosti s výtečnou národní kuchyní.
pondělí 12. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 10.

VZPOMÍNKOVÉ HOVORY „H“

Olomoucký hudební redaktor Richard Pogoda zasvětil celou profesní kariéru kabaretu a
divadlu malých forem. Jako zpívající swingový pianista měl vzácnou možnost spolupracovat
12 let s nesmrtelnou osobností českého jeviště Miroslavem Horníčkem. Mezi roky 1988 až
2000 absolvoval s mistrem maraton více než dvou stovek večerů. Za tu dobu se z
doprovodného hráče stal Horníčkovým jevištním kolegou a posléze i členem rodiny a strávil s
manželi Miroslavem a Bělou Horníčkovými mnoho inspirujících chvil jak v jejich
vinohradském bytě, tak i na chalupě v Kytlici. Tam poznal i herecké kolegy, hudebníky a
výtvarníky, kteří se u Horníčků pravidelně objevovali.
Letos by se Miroslav Horníček dožil sta let. Jubilejní vzpomínání na společné zážitky bude
okořeněno písněmi u klavíru, které měl nejraději. Ozvou se songy Voskovce a Wericha,
semaforské hity i písně, jež Richard Pogoda zkomponoval na Horníčkovy texty. Zmíněné
skutečnosti dělají z této klubové nabídky zcela nezaměnitelný večer, který uspokojí i toho
nejnáročnějšího posluchače. Swingem pulzující písně budou zvukově obohaceny saxofonistou
Miroslavem Švihálkem.
úterý 20. 11. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 10.

TICK, TICK… BOOM!
Divadlo a hudba: Divadlo Na Prádle a art4rent, z. s.
Bohémský život neúspěšného umělce je skvělý. Je skvělý, když je vám dvacet. Je v pohodě,
když je vám dvacet pět. Ale co když je vám už třicet?! Třicet - ten věk, kdy byste měli už
dělat dospělá rozhodnutí. Mít dobrou práci. Koupit si auto. Koupit si byt. Zkrátka stabilizovat
celý svůj život.
Tick, Tick…BOOM! je autobiografické dílo skladatele Jonathana Larsona, jež odhaluje
pochybnosti, úzkosti, nejistoty, které prožíval v období před uvedením RENTu, svého
nejslavnějšího muzikálu.
Režie: Martin Vokoun. Hrají a zpívají: Tomáš Vaněk, Lucia Jagerčíková, Peter Pecha za
doprovodu živé kapely.
čtvrtek 8. 11. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní - vstupné
410, 385, 360 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 10.

FINALE
Delikatesy: mezinárodní soubor Analog
Berlínský soubor s mezinárodním obsazením, za podpory Cirku La Putyka a Jatek78,
představuje velmi netradiční podívanou, která kombinuje hudební a novocirkusové
vystoupení. Osm přátel, mezi nimi špičkoví akrobati a hudebníci, se setkávají, aby předvedli
ty nejlepší kousky, z nichž každý je hoden skutečného grand finale. Připravte se na show
plnou akrobacie doprovázenou sametovým hlasem zpěvačky Eny Wild a dynamickým
bubnováním Lukase Thieleckeho.
Jedinečná podívaná inspirovaná undergroundovou hudební scénou, odvážnými filmovými
kousky a tradičními i méně tradičními cirkusovými triky. Se svojí originální estetikou,
nekonvenčním přístupem a sympatiemi, které ve vás berlínský soubor Analog zaručeně
vzbudí, FINALE vytváří energii, které je nesmírně těžké odolat.
Během této podívané umělci neztělesňují fiktivní postavy, ale vždy zůstávají sami sebou.
FINALE je bezesporu jízda. A jaká je? Jednoznačně divoká, nesmírně vtipná a 100%
autentická! Obrovským vkladem představení je, že diváci nestojí opodál, ale jsou jeho
nedílnou součástí, která žene artisty k výkonům až za hranicemi lidských možností.
FINALE je vzrušujícím a sdíleným zážitkem z nového cirkusu, během něhož vás vůbec
nepřekvapí, že ihned po potlesku přejde show plynule ve večírek a že nakonec skončíte s
drinkem v ruce pod roztočenou disco koulí.

Kreativní vedení projektu: Florian Zumkehr & Rostislav Novák ml. Hrají: Bertan Canbeldek,
Ole Lehmkuhl, Richie Maguire, Lukas Thielecke, Manda Rydman, Ena Wild, Carlos Zaspel,
Florian Zumkehr.
úterý 13. 11. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky Delikates, ostatní vstupné: 1. 10. - 28. 10. 380, 355 Kč, od 29. 10. 410, 385 Kč

NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
- Božena Němcová
Činoherní divadlo A: Divadlo Viola, Praha a VM ART production s.r.o.
Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži života Boženy Němcové s Josefem Němcem života plného dramat, vzpoury, souznění i poezie.
Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni - neuměla jinak než láskou - ale nepotkala ji. Manželka,
matka, milenka - všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, která
jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním
stylem. Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem
svého nedlouhého života.
Autor a režie: Miloš Horanský. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka.
čtvrtek 22. 11. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, ostatní vstupné 410, 385, 360 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 10.

LeŤ!
Delikatesy: Taneční představení Markéty Stránské
Nakolik ovlivní naši fyzickou i psychickou stabilitu změna nebo zúžení opěrné báze? Jak nás
ovlivní kontakt s určitým limitem? Jak se pak postavíme k novým možnostem? K samotnému
hledání, objevování a prozkoumávání neobvyklé, ale možné cesty? Ke změně našich zažitých
stereotypů?
Sólové taneční představení choreografky, performerky a fyzioterapeutky Markéty Stránské
poukazuje na fakt, že tělesná odlišnost neznamená omezení. Každá odlišnost skýtá
obohacující možnosti a jedinečné příležitosti. Tělesné i duševní. Každá překážka je příležitostí
a probouzí naši tvořivost a fantazii.
pondělí 26. 11. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky Delikates, ostatní vstupné 360, 335 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 10.

NEZMAŘI
40 let na cestě
Folková skupina Nezmaři byla založena v roce 1978 a je tedy na hudební scéně již čtyřicet let.
Je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár
tvoří převážně vlastní písně, ale i světová folková klasika. Každoročně odehrají přes sto
koncertních vystoupení po celé ČR a Slovensku. Mají stálé publikum ve všech větších
městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto
žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní
cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii Folk & Country. Na svém kontě mají 13
samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let. V současné sestavě jezdí s koncertním programem,
ve kterém zazní i písničky z jejich posledního CD Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Posluchači si
tak s nimi mohou během jednoho koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely od
historie až po současnost.
úterý 6. 11. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné 250 Kč ** předprodej vstupenek od 3. 9.

BENJAMING´S CLAN
PIPES AND PINTS
Dvojkoncert energických kapel s keltskými hudebními prvky, který vás rozhodně nenechá v
klidu stát.
Pipes and Pints - kapela orientující se na melodický punk-rock říznutý zvukem skotských dud,
která se dál inspiruje z žánrů, jako je irský folk nebo rock'n'roll.
Benjaming's Clan - jejich tvorba je ovlivněna keltskou hudbou, do toho všeho patří punkrockové kořeny, dotek folku, popu a tím vzniká neotřelý styl, který lze nazvat celtic pop-rock.
K hudbě Benjaming’s Clan neodmyslitelně patří skotské dudy, housle, banjo, akordeon,
whistle a několik dalších hudebních nástrojů.
pátek 16. 11. ** UFFO ** 19:00 ** vstupné v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 290 Kč

VÁNOČNÍ „DÁRKOVÁ“ NABÍDKA 2018
Víte, že skvělým vánočním dárkem pro vaše blízké může být zážitek? Třeba z koncertu,
zábavného pořadu, z představení - divadelního, tanečního, pohybového… Přesvědčte se o tom
sami a využijte nabídky trutnovského Uffa.
Nabízíme poukazy v ceně 200 Kč. Zakoupíte je kdykoliv v průběhu roku v Inforecepci UFFO
a darujete svým blízkým, kteří si pak už sami vyberou pořad, jenž budou chtít v Uffu
navštívit, a při nákupu vstupenek využijí k zaplacení darované poukazy.
Nebo své blízké, svou rodinu, kamarády… obdarujte k Vánocům vstupenkami zakoupenými
už na konkrétní pořad, který vyberete z VÁNOČNÍ „DÁRKOVÉ“ NABÍDKY 2018. Ta
zahrnuje výběr z programů, které se v Uffu uskuteční v první polovině roku 2019.
Předprodej vstupenek zajišťuje Inforecepce UFFO a Turistické informační centrum od 19. 11.
Vstupenky je možné koupit na většinu pořadů také on-line na www.uffo.cz, kde naleznete i
další informace o pořadech.
Všechny nabízené akce se konají v Uffu. Začátek vždy v 19:00, pokud není uvedeno jinak.
SMOLÍKOVI A JEJICH PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Studio DVA, Praha - komedie s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného
seriálu.
?. 1. ** vstupné 410, 385, 360 Kč
AGENT tzv. SPOLEČENSKÝ
Testis, z. s., v koprodukci se Švandovým divadlem na Smíchově a Uffem Trutnov - silný
komorní příběh jedné rodiny.
čtvrtek 24. 1. ** vstupné 350, 325, 300 Kč
CONTEMPORARY?
Taneční představení litevského souboru Arts Printing House.
pondělí 28. 1. ** vstupné do 1. 1. 380, 355, 330 Kč, od 2. 1. 410, 385, 360 Kč
ISOLE
Cirk La Putyka - Isole by měl být takový zvukový nový cirkus, kde by divák měl mít pocit, že
sleduje akrobaty létající vzduchem, přitom se však dívá na muzikanty, kteří překračují hranice
mezi koncertem, divadlem, cirkusem…
Pro zajímavost: závěrečný blok zkoušek tohoto projektu se uskuteční v Uffu a vyvrcholí
premiérou, která se v Uffu uskuteční 11. 2.!
pondělí 11. 2. a úterý 12. 2. ** vstupné 420, 405, 380 Kč
KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
One man show Lukáše Pavláska - typická stand-up comedy s podtitulem „Češi, alkohol a rock
and roll“.
středa 13. 3. ** vstupné 200 Kč přízemí, 170 Kč balkon

MARIE ROTTROVÁ
Koncert
čtvrtek 14. 3. ** vstupné 590, 540, 490 Kč
HRABĚ 2.15: BEZ DECHU
Divadlo NaHraně - zádušní kabaret připomíná krutost a křehkost mládí v textech Václava
Hraběte.
úterý 19. 3. ** vstupné 370, 345, 320 Kč
VZKŘÍŠENÍ
Dejvické divadlo - dramatizace povídek neznámého autora.
čtvrtek 21. 3. ** vstupné 440, 415, 390 Kč
PRODANÁ NEVĚSTA
Pro velký zájem uvádíme další reprízu této komické opery v provedení Spolku divadelních
ochotníků Alois Jirásek, Úpice.
sobota 13. 4. ** 16:00 ** vstupné 250, 225, 200 Kč
MIG 21
Koncert na stání v rámci turné „HURÁ“
sobota 20. 4. ** 20:00 ** vstupné v předprodeji 340 Kč, v den koncertu 390 Kč
ŠKWOR
Koncert na stání
pátek 3. 5. ** 20:00 ** vstupné v předprodeji 490 Kč, v den koncertu 550 Kč

VÁNOČNÍ STROM 2018
Letošní první prosincová neděle je zároveň první adventní nedělí. V Trutnově se stalo již
tradicí, že se v tento den slavnostně rozsvítí velký vánoční strom na Krakonošově náměstí.
Město Trutnov a UFFO vás tedy zvou na akci VÁNOČNÍ STROM 2018, která se může stát
příjemným adventním setkáním s přáteli, rodinou a třeba i novými známými. Program akce k
tomu nabídne:
** Od 14:30 do 18:00 můžete využít stánkového prodeje, který vám na Krakonošově náměstí
nabídne adventní zboží, ale i horké a voňavé nápoje a další občerstvení.
** V 15:30 začne na pódiu program, ve kterém se vystřídají tři hudební soubory: přípravný
sbor ZUŠ Trutnov a jeho hudební doprovod, kapela Sansaband a smíšený pěvecký sbor
Chorea Corcontica. Kromě toho se můžete setkat s anděly a stát se také svědky splněných
přání - budou předány dárky potřebným dětem.
** V 17:00 se můžete těšit na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
neděle 2. 12. ** Krakonošovo náměstí ** bez vstupného

OČI NEPÁLU
Návrat (2017)
Cestopisný večer Ctibora Košťála. Nikdy neříkej nikdy… Po návratu ze zemětřesením
zmítaného Nepálu jsem hlasitě deklaroval, že už nikdy více. Mé rozhodnutí vydrželo dva
roky. Jak to tam asi po tak rozsáhlé destrukci vypadá, co místní lidé? LIDÉ… Právě
domorodci se stali motivací mého návratu do malé země pod nejvyššími horami planety.
Vlastně domorodkyně. Jedna malá holčička. Tu jsem pod Annapurnami vyfotografoval na
podzim 1995. Tvář mých mnohých výstav a besed. Moje nepálská láska. Bylo jí tak 7 let.
Žije? A když, tak jak? A jak vypadá? Vzpomene si?
Toto všechno mě přivedlo k rozhodnutí se do Nepálu spolu se svým letitým
spoluharcovníkem Petrem vydat. Připravil jsem alba s dnes již historickými fotografiemi a
koncem září 2017 vyrazil.
Cestu jsme si rozdělili do dvou částí. První „pátrací“ v oblasti prvně slezené osmitisícovky
Annapurny, kde jsme jako na houpačce vyhodnocovali informace místních o identifikaci

letitého portrétu děvčátka. A druhou, která nás zavedla do ještě relativně původního a
nefrekventovaného Tsum valley, sevřeného slepého údolí, odklánějícího se k tibetské hranici
od klasického treku kolem Manaslu.
Pochopitelně jsme si do sytosti užili strastiplného cestování místní dopravou a nechali si čas
na démonické hlavní město Káthmándú, kde jsem si rovněž neodpustil dohledávání pramenů
z roku 1995.
Jako z jiného světa pak na nás zapůsobil třídenní relaxační pobyt v Dubaji. Výlet do Abú
Dhabí do mešity šejka Zayeda s největší mramorovou mozaikou na světě, nebo dech beroucí
výhledy z mnohasetmetrové výšky nejvyšší budovy světa Burj Khalifa.
pondělí 3. 12. ** kino Vesmír ** 19:00 ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 29. 10.

VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
Divadlo Járy Cimrmana opět zavítá do Národního domu v Trutnově. Tentokrát se můžete těšit
na VRAŽDU V SALONNÍM COUPÉ, jejímiž autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak, jako spoluautor je uváděn Jára Cimrman. Hra měla premiéru 14. 5. 1970 v Praze, do
dnešního dne byly odehrány stovky repríz tohoto titulu. Repliky ze hry byly z velké části
použity ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný. Názvem i dějem hra připomíná detektivní novelu
Agathy Christie Vražda v Orient Expresu z roku 1934.
pátek 11. 1. ** Národní dům ** 19:00 ** vstupné 420, 395, 370 Kč ** předprodej vstupenek
od 12. 11. pouze v Inforecepci UFFO ** rezervace nejsou možné, maximální množství
vstupenek na 1 kupujícího je 6 ks ** pokud nebude vyprodáno, on-line prodej bude spuštěn
13. 11. od 8:00

