
11

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ ČÍSLO 12 / PROSINEC 2018

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/12 sobota

ADVENT S VŮNÍ VÁNOČNÍ VE SVINNÉ
9:00–17:00 / Svinná
Zdobení a  prodej perníčků, řemeslo kovář
ské, vánoční květinové   výzdoby, adventní 
věnce, výrobky z papíru, keramika, dekorace, 
šité výrobky, ruční výroba mýdla, knihařské 
výrobky, med a  produkty včel. K  prodeji 
budou připraveny domácí vánočky, štrúdl, 
cukroví, medovina a punč… MENU: rybí po
lévka, kapr nebo vepřový řízek a bramboro
vý salát. Po celý den  zpívání koled v podání 
Sousedi ze Svinné. V 17 hodin rozsvícení vá
nočního stromu. Přijďte se podívat.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
14:00 / Malá scéna
Mikuláš, čert – loutková pohádka „VÁNOČNÍ 
DIAMANT“. Účinkuje loutkářský soubor Čtyř
lístek KC Česká Třebová. Vstupné: 40 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v In
formačním centru Městského muzea, v kan
celáři KC a  1 hodinu před začátkem na  po
kladně.

PERNÍKOVÝ ADVENT
14:00–15:00 / Ekocentrum Podorlicko
Tradiční předvánoční akce. Můžete si přijít 
postavit z perníku voňavou chaloupku nebo 
si nazdobit  drobné perníkové ozdoby. Perní
ky budou připraveny pro předem přihlášené.
Příspěvek na materiál – medovné je 60 Kč.

ADVENT
14:00–17:00 / DDM Kamarád
V  tomto čase budou moci příchozí zdobit 
perníčky, vyrobit si drobný dárek, vyslech
nout si vystoupení dětí z  hudebních ZK, 
občerstvit se vánočním punčem, cukrovím, 
nakoupit si drobné dárečky ve stáncích jed
notlivých zájmových kroužků a  celkově si 
užít atmosféru začínajícího se adventního 
času. Vstupné dobrovolné.

VÁNOCE S KNIHOVNOU  
PRO CELOU RODINU
16:00 / Městská knihovna
Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat 
vánoční punč a nasát předvánoční pohodu. 
Pro děti bude připravené divadelní vánoční 
představení Betlém aneb putování za hvěz
dou v podání Divadla Koráb. Vstupné dobro
volné.

VYSTOUPENÍ PŘÍVRATSKÝCH DĚTÍ
17:00 / náves obce Přívrat
Roman Veverka a jeho Modrý Cimbál.

2/12 neděle

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU
16:30 / Staré náměstí

Akci zahájí svátečními slovy starostka města 
Magdaléna Peterková a  farář Českobratrské 
církve evangelické Kamil Vystavěl. Poté za
zpívá dětský soubor Kajetánek.

3/12 pondělí

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  
V NINTENDO SWITCH
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Společně si zahrajeme turnaj na  Nintendu 
o malé mikulášské drobnosti.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ  
P. UČ. MILADY HAMPLOVÉ
18:00 / Malý sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebové.

4/12 úterý 

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – dětské oddělení
Vzkaz pro děti: Milé děti, pojďte se s  námi 
alespoň na chvíli ponořit do světa pohádek, 
her a  poznat nové kamarády. V  prosinci se 
s  dětmi seznámíme s  čertovskou babičkou, 
které se bojí i sám Lucifer. Určitě si také něco 
vyrobíme a  zamlsáme si. Vzkaz pro rodiče: 
Maminky a tatínkové, chceme vzbudit ve va
šich dětech zájem o  četbu, ale také jim dát 
možnost navázat nová přátelství. Vy si mezi
tím můžete odpočinout, a pak si děti vyzved
nout. Akce je vhodná pro předškoláky a děti 
mladšího školního věku. Vstupné dobrovol
né.

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit originální dárek pro 
své blízké, lektor Monika Kaplanová. 

Přihlášení na  tel. č. 737  901  339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz. 
Vstupné: 130 Kč.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určený zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a to zejména začátečníkům. Příští se
tkání se uskuteční na téma Narození, svatba 
a smrt. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

VÁNOČNÍ VEGANSKÁ VEČEŘE  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Modrý Trpaslík
Veganská večeře pro širokou veřejnost! Přijď
te si vychutnat sváteční jídla z  čistě rostlin
ných surovin. Vstupné je zdarma, podmínkou 
je však donést nějaké veganské jídlo, aby
chom měli všichni co ochutnávat a z čeho vy
bírat. K tomu, co donesete, připravte prosím 
lísteček se složením (kvůli alergenům). Prosí
me, vezměte si s  sebou také vlastní nádobí 
a příbor, chceme se vyhnout použití jedno
rázového nádobí.

5/12 středa

CESTOU NECESTOU  
ZA ČERTOVOU NEVĚSTOU
15:00–17:00 / Park Javorka
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a ro
diče na  již tradiční mikulášskou nadílku 
s  názvem Cestou necestou za  čertovou ne
věstou. Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 
15 Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30 Kč 
– děti od  3 let. Balíčky, které chcete předat 
dětem, je nutno označit jménem a  příjme
ním dítěte. V případě deštivého počasí bude 
akce zrušena.

URČOVÁNÍ NEROSTŮ PRO VEŘEJNOST
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.

5. HUDEBNÍ BESÍDKA
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

6/12 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s  knihovnicí na  Xboxu, např. 
Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy‘s, 
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se 
na vás knihovnice Adéla. Akce se koná také 
13. a 20. prosince.

DP Podzim 2018
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Ani sama Smrt nezabrání tchyním prudit 
a montovat se do života jejich mladým. Hrají: 

http://www.kcct.cz/
mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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D. Homolová, L. Zedníčková, A. Kulovaná, M. 
Kraus. Režie: J. Zindulka. Na toto představení 
platí abonentní průkazky, zbývající vstupen
ky v  omezeném počtu v  předprodeji v  Inf. 
centru Městského muzea a  1 hodinu před 
začátkem u pokladny. Vstupné: 370 Kč.

7/12 pátek

PŘEDVÁNOČNÍ TROUBENÍ
18:00 / Kostel sv. Jakuba
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Lan
škroun ve  spolupráci s  Římskokatolickou 
farností – děkanstvím Česká Třebová vás 
srdečně zvou na jedinečné hudební vystou
pení. Ukázky staré a moderní lovecké hudby 
předvedou s lesními rohy a lesnicemi Trubači 
Zábřeh.

8/12 sobota

VÁNOČNÍ BLEŠÍ TRHY
9:00–17:00 / Na Splavě
Vánoční bleší trhy u Kohoutka v ulici Na Spla
vě.

SOBOTA V MUZEU
15:30–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi. Ná
vštěvníci se mohou těšit na  komentovanou 
prohlídku výstavy, součástí programu bude 
i dílna zaměřená na zvyky adventního a vá
nočního období.

KASPAR MELICHAR
CERMAQUE 
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Secesněfolkové duo Kaspar Me
lichar tvoří hudebník a  básník Milan Urza 
a pianista Robert Rajs. Muzikanti známí pře
devším z kapely První hoře plují pod vlajkou 
Kaspar Melichar na vlnách moderně laděné
ho urban folku okořeněného špetkou elek
troniky, hrstí melancholie a snů, ovoněného 
nadějí a  smířením a podtrženého poetický
mi českými texty. 
Jakub Čermák / Cermaque (*1986) je básník, 
písničkář, filmový režisér a animátor. Na kon
tě má tři oficiálně vydané sbírky, pod hlavič
kou Cermaque nebo Cirkus Cermaque vydal 
šest kritikou ceněných studiových alb. V po
sledních dvou letech se kromě koncertová
ní intenzivně věnuje i natáčení a animování 
videoklipů pro různé české i  světové inter
prety, za videoklip k písni Loďky (Zrní) získal 
nominaci na cenu Anděl.
Jízdné: 130 Kč.

10/12 pondělí

OFFLINE DAY – ODPOLEDNE PLNÉ  
DESKOVÝCH HER A ZÁBAVY
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Vypneme compy, Xbox, mobily, WiFi a za
hrajeme si různé deskové hry, u  kterých si 
budeme povídat a  užijeme si společně od
poledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru 
z domu a naučit ji hrát ostatní.

VEŘEJNÁ DÍLNA: PLETENÍ ZE ZBYTKŮ
16:30–18:30 / Dům s pečovatelskou službou, 
společenská místnost
Lektorka: Miluška Scheuerová. Pomůc
ky: zbytky vln a  jehlice. Lektorné: dob
rovolné vstupné. Bližší informace na: 
http://klubcervenkazs.webnode.cz/. Kon
takt: 739 065 958.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ
18:00 / Velký sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

11/12 úterý

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea je 
určen dětem od 5 do 12 let. Pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro star
ší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. 
Příští setkání se uskuteční na  téma Cukrář. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánko
vá (urbankova@mmct.cz).

JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ 
„KDE JSOU TY CHVÍLE...“ 
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Koncert k  životnímu jubileu Josefa Zímy 
a Yvetty Simonové. Orchestr J. Sládka. Před
prodej vstupenek na  www.kcct.cz, v  In
formačním centru v  Městském muzeu, či 
v  kanceláři KC a  1 hodinu před začátkem 
u pokladny. Vstupné: 180 Kč.

12/12 středa

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
8:00–16:00 / ZŠ Ústecká
Tradiční prodejní výstava na  ZŠ Ústecká. 
V  prostorách malé tělocvičny. Těšit se mů
žete na výrobky od dětí, voňavé cukroví, vá
noční atmosféru.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA PARNÍKU
13:00–17:00 / Městská knihovna – pobočka 
Parník
Děti, přijďte si vyrobit malý dárek pro sebe 
i druhé na dětské oddělení na pobočku Par
ník (Ústecká ulice).

ROZLOUČENÍ S ROKEM  
V NÁRODNÍM DOMĚ
14:30 / Národní dům
Pořádají Senioři České republiky, místní or
ganizace Česká Třebová.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
16:00 / Staré náměstí
Zveme vás již na osmý ročník akce Česko zpí
vá koledy. Program: 16:00–17:30 hod. vánoč
ní dílničky v muzeu (DDM, Rosa), 18:00 hod. 
zpívání koled, 18:15 hod. Divadelní skupina 
IZAR Letovice – ohňová šou.

VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ  
DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ
17:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

13/12 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ NA ROVINĚ
8:00–12:00 / ZŠ Na Rovině
Máte doma předškoláka, ale nejste 
si jisti klasickým školstvím? Přijďte se 
společně podívat k  nám! Více infor
mací a  závazná rezervace místa na  emai
lu jasanskab@gmail.com. Další podrobnosti 
na  www.zsnarovine.eu nebo https://www.
facebook.com/NaRovineCeska Trebova/.

VÁNOČNÍ ANDĚLÉ
15:00–18:00 / DDM Kamarád
Kurz pletení z  pedigu pro veřejnost. Cena 
kurzu je 150 Kč. S  sebou si přineste sta
rý ručník, popř. kleště na  proutí (pokud 
máte doma). Přihlásit se můžete v kanceláři 
DDM nebo na tel. č. 777 292 218 nejpozději 
do 10. 12. 2018.

10. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
PROPLÉTANÉ KŘIVKY
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oldřiška Smékalová. Pomůcky: 
šicí a  řezací pomůcky, psací potřeby, papír, 
šicí stroj je k zapůjčení. Dvě kontrastní látky 
– třeba čtverce 40×40 cm nebo 50×50 cm 
a  pavučinku na  podlepení obou čtverců. 
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a 60 Kč ostatní účastníci. Bližší informace na: 
http://klubcervenkazs.webnode.cz/. 

KPH – 57. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ 
– 504. HUDEBNÍ VEČER 
JAN PĚRUŠKA – HRAJE SKORO CELÁ 
RODINA 
19:00 / Malá scéna
Jan Pěruška – viola (jeden z  nejlepších čes
kých violistů) + Jan Pěruška – housle + Ma
touš Pěruška – housle a David Pěruška – vio
loncello. V jejich podání zazní skladby od W. 
A. Mozarta, J. S. Bacha, N. Paganiniho, J. 
Haydna a  dalších. Na  toto představení platí 

http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/
mailto:jasanskab@gmail.com
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/
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abonentní průkazky, zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. cen
tru Městského muzea a 1 hodinu před začát
kem u pokladny. Vstupné: 150 Kč.

14/12 pátek

PŘIJĎTE POBEJT
9:00 / ROSA rodinné centrum
Vánoční posezení s  ochutnávkou cukroví 
a vánočními zvyky v Rose. Vánoční pobytné: 
20 Kč.

UŽ JSME DOMA
20:00 / Modrý Trpaslík
Progresivní česká rocková kapela přijíždí 
s novou deskou! Hudba UJD je již od počát
ků punkově přímočará, přitom však velmi ra
finovaně propracovaná po kompoziční i tex
tové stránce. Živá vystoupení navíc oplývají 
nespoutanou energií. Jízdné: 150 Kč.

15/12 sobota

ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM
17:00 / náves obce Přívrat
Živý betlém. Folklórní soubor DYKYTA Krás
ná Lípa.

16/12 neděle

VÁNOČNÍ TRHY 
10:00 / ul. Nádražní, Kulturní centrum
Nádražní ulice: stánkový prodej šperků, včelí 
produkty, dekorační věci, keramika, patch
work, prodej vánočních stromků, medovina, 
občerstvení, živý oslík. Buon Natale (Veselé 
Vánoce): předvánoční setkání. Prostory Kul
turního centra: výtvarné dílničky pro děti 
po celý den do 16 hodin. V 11:00 hodin vy
jde průvod „živý betlém“ od fary, Hýblovou 
ulicí, přes Staré náměstí do  ulice Nádražní. 
Ve 13:00 hodin – Choceňský žesťový kvintet. 
Od 14:00 hodin – Vánoční pásmo – vystou
pení DDM na  Malém sále. Od  16:00 hodin 
– Čertoviny – film na  Velkém sále, zdarma. 
Spolupořádající organizace: Dům dětí a mlá
deže Kamarád, RC Rosa, Papírový ráj, CAFE59, 
Římskokatolická farnost – děkanství Česká 
Třebová.

17/12 pondělí

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA TEENSPACE
13:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zasoutěžit ve  vánočním kvízu a  vy
tvořit si malou radost. Materiál zajištěn. Těší 
se na tebe knihovnice Adéla.

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU  
A PĚVECKÉHO ZAMĚŘENÍ
17:00 / Velký sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

18/12 úterý

VÁNOČNÍ JARMARK NA ZŠ NÁDRAŽNÍ
15:00–17:00 / ZŠ Nádražní
Vánoční jarmark s  příjemným posezením 
u kávy.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určený nejširšímu okruhu zájem
ců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul
turního okruhu. V rámci jednotlivých sloho
vých epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta
vitelů – také k osobnostem a památkám na
šeho regionu. Setkání se uskuteční na téma 
Kubismus po  česku. Zvláštnosti domácího 
malířství, sochařství a architektury. Cena lek
ce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgru
berová, Ph.D.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
17:00 / Koncertní sálek ZUŠ
Hudební vystoupení žáků paní učitelky 
I. Novákové. Koncertní sálek v budově čp. 81 
na Tyršově náměstí.

19/12 středa

VÁNOČNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – dětské oddělení
Vyrobíme si přáníčka s otisky ručiček vašich 
dětí a  jako obvykle nebudou chybět dopo
ručení, co číst. Knižní klubíčko je tu každý 
měsíc pro rodiče s malými dětmi, kteří spo
lečně chtějí trávit čas v příjemném prostředí 
dětského oddělení hrou a seznámením se se 
zajímavými knížkami. Jste vítáni, pokud vás 
zajímá, co číst dětem od narození až do věku 
4 let. Pro rodiče káva a  čaj. K  dispozici také 
přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.

AKADEMIE GYMNÁZIA
15:00 a 19:00 / Velký sál Kulturního centra
Dopoledne pro školy, odpoledne v  15:00 
a  v  19:00 pro veřejnost. Tentokrát na  téma: 
Jak to bylo doopravdy. Pořádá Gymná
zium Česká Třebová – podrobnosti sledujte 
na plakátech, popř. na webových stránkách 
školy http://www.gymnct.cz/.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
17:00 / Koncertní sálek ZUŠ
Hudební vystoupení žáků pana učitele P. No
váka.  Koncertní sálek v budově čp. 81 na Tyr
šově náměstí.

KONCERT ŽÁKŮ VE HŘE EL. KLÁVES
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

20/12 čtvrtek

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře
bovské lokality. Setkání se uskuteční výji
mečně ve  čtvrtek, tentokrát na  téma Vzpo
mínky na  Jabkancovou pouť. Cena lekce je 
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

21/12 pátek

OH THE ROOF (JABLONNÉ NAD ORLICÍ / 
ALTERNATIVE-ROCK)
TRIBE-J (HRADEC KRÁLOVÉ /  
EXPERIMENTAL – POST ROCK)
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

23/12 neděle

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
17:00–21:00
Roznos Betlémského světla domů, více in
formací na plakátnicích a na www.javorct.cz. 
Zajišťuje Junák – český skaut, středisko Javor 
Česká Třebová, z. s.

24/12 pondělí

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
9:30–11:30 / Staré náměstí
Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské světlo 
od skautů a skautek. Zajišťuje Junák – český 
skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

26/12 středa

VÁNOČNÍ POCHOD SE PSY
7:45 / ZKO Podhorka
Trasa: vlakem do Dlouhé Třebové, zpět pěš
ky mimo hlavní silnice do  klubovny ZKO, 
předpokládaná délka 6–8 km. Přesnější trasa 
bude stanovena na  základě aktuálního po
časí. Sraz v 7:45 na nádraží, s sebou náhubky 
na psy.

Web města Česká Třebová
https://www.ceskatrebova.cz/

http://www.javorct.cz/
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28/12 pátek

JUSTIN LAVASH
20:00 / Modrý Trpaslík
Justin Lavash (narozen v roce 1968 v Londý
ně), který žije posledních deset let v Praze, si 
postupně vypracoval pověst vyhledávaného 
performera nejen v České republice. Jeho 
hudba se ubírá napříč styly mezi blues, fol
kem a jazzem. Virtuózní hra na kytaru často 
nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže 
jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfo
nii tolika vrstev. Jízdné: 120 Kč.

31/12 pondělí

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
18:00 / Staré náměstí
Srdečně zveme všechny občany našeho 
města na  tradiční silvestrovský ohňostroj 
na Starém náměstí. Ohňostroj bude odpálen 
již v  18:00 hodin! Ohňostroj bude umístěn 
na Starém náměstí v prostoru před budovou 
městského úřadu. Žádáme všechny návštěv
níky, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenos
ti. Podávání horkého čaje a  svařeného vína 
bude opět zajištěno.

1/1/2019

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA KOZLOVSKÝ KOPEC

SPORT
15/12 sobota

VÁNOČNÍ BĚH OKOLO ZLATÉHO PÁSKU
10:00 / Němčice
10. ročník závodu. Silniční běh obcí Němči
ce, hlavní trať 5 km. Registrace v 8:30 hodin. 
Start první kategorie 10:00, start hlavní kate
gorie 11:30. Po skončení běhu se v Kulturním 
domě v  Němčicích uskuteční vyhodnocení 
výsledků běžeckého poháru ISCAREX CUP 
2018.

VÍCEDENNÍ AKCE
1– 4/12

MIKULÁŠSKÁ DRAŽBA
Benefiční internetová aukce. Chceteli hez
kým dárkem potěšit své blízké a zároveň pod
pořit dobrou věc, je Mikulášská dražba to, co 
hledáte! Kategorie Gastronomie, Zajímavé 
předměty a Zážitkové vouchery ukrývají de
sítky různých položek od dárců nejen z Par
dubického kraje. Pořádá Rytmus Východní 
Čechy, o.p.s. Dražit aukční předměty je mož
né po  registraci na  aukce.rytmusvychod.cz 
(od soboty 00:01 do úterý 22:00 hodin).

19–23/12

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Rybářská líheň v Javorce
19. 12. 13:00–17:00
20. 12. 9:00–17:00
21. 12. 9:00–17:00
22. 12. 9:00–17:00
23. 12. 9:00–17:00
V nabídce kapr, amur, pstruh a lín.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 h. 
24. prosince od 8 do 11 hodin 
25. prosince od 13 do 18 hodin 
26. prosince od 13 do 18 hodin 
31. prosince zavřeno 
1. ledna zavřeno

3/12–6/1/2019

OD BARBORKY DO TŘÍ KRÁLŮ
Městské muzeum
Vernisáž tradiční vánoční výstavy Od Barbor
ky do Tří králů se uskuteční o první adventní 
neděli 2. prosince 2018 od 17 hodin. Úvodní 
slovo pronese Mgr. Hana Klimešová z Regio
nálního muzea v Litomyšli, hudbou doprovo
dí Radka Mikulecká (akordeon) a Martina Mi
kulecká (housle). Návštěvníci se mohou těšit 
nejen na betlémy, ale zejména na zpodobení 
postav adventního a vánočního času. Výsta
va potrvá do neděle 6. ledna 2019.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

4/12–9/12

VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ 
ZŠ, MŠ A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
Malý sál Kulturního centra
Vernisáž se uskuteční   4. 12. 2018 
v 15:00 hodin. Otevřeno denně od 8:00 ho
din do  16:00 hodin. O  víkendu otevřeno 
od 9:00 hodin do 16:00 hodin. Vstupné dob
rovolné.

5/12–31/12

KAREL BUREŠ – MOJE PLASTIKY  
A VÁŠ BETLÉM
Výstavní síň Kulturního centra
K vidění Unzeitigův pohyblivý betlém. Verni
sáž se uskuteční 4. 12. 2018 v 17:00 hod. Ote
vřeno denně 9–12 a  14–17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

15/10–5/12

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

8/12–31/1/2019

10 LET ZA JEDEN PROVAZ
Městská knihovna
Vernisáž se uskuteční 7. prosince od 18 hodin 
v městské knihovně. Těšit se můžete na foto
grafie, které mapují historii spolku Za jeden 
provaz a  na  spoustu zajímavých informací 
o jeho činnosti.

KINO SVĚT
1/12 sobota

ČERTÍ BRKO (ČR/SR) 2D 
17:00
Příběh nás zavede do  městečka Pytlov 
na  úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí 
běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestup
ky a  nepravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. 
Jednoho dne však přestane fungovat. Luci
fer se rozhodne pověřit doručením nového 
čertího brka na  pobočku Pervidle trochu 
zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší 
úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Boni
fác se vydává do Pytlova a hned jeho první 
zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné 
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí. 
Hrají: J. Cina, O. Vetchý, J. Bárdos, J. Budař... 
Režie: M. Najbrt. Mládeži přístupno, pohád
ka, 99 min. Vstupné: 130 Kč, děti do  15 let 
110 Kč.

3/12 pondělí

ROBIN HOOD (USA) 2D 
19:00
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bo
jovník, se vrací z křižáckých výprav, aby spo
lečně se  svým maurským přítelem Malým 
Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorum
pované anglické vládě v  moderní vzrušující 
akční podívané plné zběsilých bojů, epické 
válečné choreografie i  nadčasové roman
tiky. Režie: O. Bathurst. Mládeži přístupno 
od 12 let, akční, dobrodružný, titulky, 117 min. 
Vstupné: 120 Kč.

Pozvánky na lednové akce zasílejte do redakce novin do 14. prosince 2018! Děkuji.

14
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5/12 středa

NA STOJÁKA V KINĚ (ČR) 2D 
19:00
Nejzábavnější podzimní nabídka kin pro
běhne Na Stojáka a v úplně novém exklusiv
ním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta 
komiků Na  Stojáka připravila jeden jediný 
a nikdy neopakovaný speciální a úplně nej
víc unikátní večer nabitý humorem, natočila 
ho a  teď uvádí na  velkých plátnech do  kin. 
Hrají: I. Pazderková, L. Pavlásek, K. Hynek, 
R. Nedvěd... Mládeži přístupno od 12. Vstup
né: 120 Kč.

8/12 sobota

MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO 
SVĚTLA (SR/ČR) 2D 
17:00
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna 
má oči stále zavřené a druhá je má otevřené 
dokořán. Ale obě se však umí dívat a společ
ně vidět. Protože svět se dá vidět i  rukama 
i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých ani
movaných filmů pro malé děti a  jejich rodi
če o  neobyčejném přátelství dvou malých 
holčiček. Režie: I. Šebestová, K. Kerekesová. 
Mládeži přístupno, pásmo animovaných fil
mů pro děti (4–8 let), 65 min. Vstupné: 80 Kč.

10/12 pondělí

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKY-
DECH (ČR) 2D 
19:00
Příběhy populárního doktora Martina s tváří 
Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým 
a tím největším případem jeho kariéry v ce
lovečerním filmu v  kinech. Svérázný doktor 
Martin bude řešit dosud nepoznané záha
dy osobního života i  jednu detektivní otáz
ku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden 
den o malé dítě a současně s tím musí přijít 
na  kloub záhadě, jejíž stopy vedou hlubo
ko do  historie až do  doby první republiky. 
O dávném tajemství beskydských lesů dnes 
už ví jen málokdo a  na  povrch se dostane 
teprve nálezem podivuhodně malé kostry. 
To samo o sobě vnese do městečka v horách 
rozruch, ještě větší pozdvižení ale vyvolá 
představa, že do řešení se vrhnul strážmistr 
Topinka a  doktor Martin, který si připravil 
nejedno překvapení. Režie: P. Zahrádka. Mlá
deži přístupno, komedie, 90 min. Vstupné: 
120 Kč.

12/12 středa

SMRTELNÉ STROJE (NOVÝ ZÉLAND/
USA) 2D 
19:00
Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, 
se civilizace přizpůsobila novému životu. Gi
gantická pojízdná města se toulají světem 
a  kvůli zdrojům pronásledují menší měs
tečka. Tom Natsworthy, obyvatel putujícího 
Londýna, narazí na  uprchlici Hester Shaw 

a  nakonec musí bojovat i  o  svůj život. Pro
tikladné strany se musí spojit dohromady 
a  vytvořit velmi nepravděpodobné spoje
nectví, které může změnit budoucnost. Hrají: 
H. Weaving, P. Boyens... Režie: Ch. Rivers. Mlá
deži přístupno, akční, scifi, titulky. Vstupné: 
120 Kč.

14/12 pátek

BIO SENIOR 
BOHEMIAN RHAPSODY  
(VELKÁ BRITÁNIE/USA) 2D 
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rocko
vé skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i  životem vzdoroval všem myslitelným ste
reotypům, díky čemuž se stal jedním z nej
výraznějších umělců na  světě. Snímek ma
puje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku 
a  ikonických písní, jako jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje neřízenou ži
votní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid 
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z nej
větších show v  historii rocku. Jejich hudba 
byla a  stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět. Mládeži přístupno od 12 let, životopis
ný, hudební, titulky, 134 min. Vstupné: 60 Kč.

15/12 sobota

VÁNOCE A SPOL. (FRANCIE) 2D 
17:00
Když onemocní jeden skřítek, onemoc
ní všichni. A to se právě teď stalo! A co hůř, 
do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí za
přáhnout soby a  vydat se mezi lidi. Jediné, 
co může zachránit Vánoce, je vitamín C pro 

všechny skřítky. Záchranná mise ale nebude 
tak jednoduchá, jak se v  první chvíli zdálo. 
Režie: A. Chabat. Mládeži přístupno, pohád
ka, komedie, český dabing, 99 min. Vstupné: 
120 Kč.

17/12 pondělí

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY (USA) 3D 
19:00
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego pří
běh a 21 Jump Street, spojili svůj um a talent, 
aby divákům představili dosud nepoznaný 
svět SpiderMana v přelomovém a unikátním 
vizuálním stylu. SpiderMan: Paralelní světy 
představí dospívajícího chlapce z Broo klynu 
Milese Moralese a  nekonečné možnosti Pa
ralelních světů, kde je víc než jen jeden mas
kovaný hrdina. Mládeži přístupno. Vstupné: 
150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

19/12 středa

AQUAMAN (USA) 2D 
19:00
Filmový příběh o populárním superhrdinovi 
ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthu
ra Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, 
napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého 
jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen 
o  tom, kým ve  skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zdali je hoden stát se tím, pro co byl 
zrozen… králem. Mládeži přístupno od 12 let, 
akční, dobrodružný, titulky, 143 min. Vstup
né: 130 Kč.

22/12 sobota

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO 
LEKTVARU (FRANCIE) 2D 
17:00
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí 
ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby něko
mu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, 
který dodává sílu a  díky kterému odolává 
jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se 
vydává společně se dvěma hrdiny této ves
nice – Asterixem a  Obelixem na  cestu najít 
mladého druida, kterému by Panoramix 
mohl prozradit tajemství kouzelného lektva
ru. Režie: A. Astier, L. Clichy. Mládeži pří
stupno, animovaný, komedie, český dabing 
Vstupné: 120 Kč.

25/12 úterý

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY (ČR) 2D 
17:00
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemo
hou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 
sněhová nadílka, která se jim snesla na  za
hradu. Jaký nový stroj na  sníh naši dva ku
tilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde 
vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou 
nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou 
a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním 
stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém 
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a  oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není 
žádná komplikace překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká. Režie: M. Beneš. Mládeži 
přístupno, loutková animace, 60 min. Vstup
né: 120 Kč.

26/12 středa

TEN, KDO TĚ MILOVAL (ČR) 2D 
17:00
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček), policista, milující 
manžel a  skvělý otec, se stane obětí auto
nehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování 
vlastního úmrtí. Dochází při něm k  mnoha 
humorným a  nečekaným situacím, protože 
ho vede více jeho rodina než členové poli
cejního sboru… Postupně se začínají obje
vovat drobné indicie, že všechno nemuselo 
být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je 
narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa 
Norisová) začne mít podezření, že jí mohl být 
manžel nevěrný. Dva kluci, maminka Vanda 
a  babička (Eva Holubová) rozjíždějí vyšet
řování na  vlastní pěst. Režie: J. Pachl. Mlá
deži přístupno, rodinná detektivka, 90 min. 
Vstupné: 100 Kč.

29/12 sobota

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL 
(RUSKO) 3D 
17:00
Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kama
rád Orm se vrací v novém pohádkovém pří
běhu plném kouzel. Kouzel dobrých i nebez
pečných. Režie: R. Lence, A. Tsitsilin. Mládeži 
přístupno, animovaný, dobrodružný, kome
die, český dabing, 80 min. Vstupné: 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

JSME SOUČÁSTÍ SOUTĚŽE  
SKAUTSKÁ POŠTA
Hra navazuje na právě vysílaný televizní se
riál Skautská pošta 1918, který se věnuje vzni
ku Československa. Skauti tehdy zajišťovali 
do ručování dopisů i tajných depeší. Všechny 
děti do 15 let si roli doručovatele mohou samy 
vyzkoušet. Více informací k pravidlům soutě
že, která trvá do konce letošního roku, nalez
nete po přihlášení na www.skautskaposta.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ADVENT V KNIHOVNĚ 2018
Vánoce s  knihovnou, adventní odpoledne 
pro celou rodinu s divadelním představením 
a dílničkou, se uskuteční v sobotu 1. prosin-
ce od 16 hodin. Přijďte si vyzkoušet vánoční 
zvyky, ochutnat vánoční punč a užít si před
vánoční pohodu. Pro děti bude připravené 
divadelní vánoční představení Betlém aneb 
putování za hvěz dou v podání Divadla Koráb. 
Vstupné dobro volné.

V úterý 4. prosince vás zveme na Matyl-
dino pohádkohraní, kde se s  dětmi sezná
míme s  čertovskou babičkou, které se bojí 
i  sám Lucifer. Určitě si také něco vyrobíme 
a zamlsáme si. Spolu s Matyldou se na vás tě
šíme v 16 hodin na dětském oddělení.

V  rámci Vánočního tvoření si můžete 
ve středu 12. prosince od 13 do 17  hodin 
přijít vyrobit malý dárek pro sebe i  druhé 
na dětské oddělení na pobočku Parník.

Ve středu 19. prosince vás zveme na Vá-
noční klubíčko, kde si vyrobíme přáníč
ka s  otisky ručiček vašich dětí, tak přijďte 
v 10 hodin na dětské oddělení. Jako obvykle 
nebudou chybět doporučení, co číst.

KONČÍ DALŠÍ PC KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Od  začátku měsíce září do  poloviny prosin
ce 2018 pravidelně navštěvovalo 31 účast
níků PC kurz pro začátečníky nebo PC kurz 
pro pokročilé. Lektorka je ráda, že kurzistům 
může předat spoustu nových informací. 
Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifi
kát. Pokud máte také zájem o výuku na počí
tači, tak od ledna a od března 2019 budeme 
vypisovat další kurzy v  městské knihovně. 
Těší se na Vás lektorka Adéla Voclová. Přihlá
sit se můžete osobně v knihovně nebo přes 
email adela.voclova@moderniknihovna.cz. 
Počet míst je omezen.

Upozornění na uzavírky knihovny
Oddělení pro děti bude uzavřeno ve  dnech 
10. až 12. prosince kvůli probíhající rekon
strukci WC.
Celá knihovna bude uzavřena od  pátku 
14. prosince od  11:30 hodin až do  soboty 
15. prosince včetně z důvodu oprav schodi
ště.
Knihovna bude uzavřena také o  vánočních 
svátcích 24. až 26. prosince, 31. prosince 
2018 a 1. ledna 2019.
Děkujeme za pochopení, knihy můžete vra
cet bez omezení do  biblioboxů umístěných 
před vchody do budovy na Smetanově ulici 
i na pobočce Parník (Ústecká ulice).

Městská knihovna vám přeje předvánoční 
pohodu, příjemné svátky a dostatek času 
na čtení!

Další informace a aktuální otevírací dobu na
leznete na  https://moderniknihovna.cz/cs/ 
nebo https://www.facebook.com/mekct/. 
Psát můžete na  info@moderniknihovna.cz 
nebo volejte 732 756 827.

VÝSTAVA 10 LET  
SPOLKU ZA JEDEN PROVAZ
Novou výstavu zahájí 7. prosince v 18 hodin 
vernisáž. Těšit se můžete na fotografie, které 
mapují desetiletou historii spolku Za  jeden 
provaz. Výstava potrvá až do 31. ledna.

ČERNOBÍLE
Do 6. prosince je v prostoru knihovny k vidě
ní výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

NOVINÁŘKA MARKÉTA KUTILOVÁ 
MLUVILA O KONFLIKTU V SÝRII
Přednáška novinářky Markéty Kutilové o  re
voluci a válce v Sýrii se uskutečnila 31. října 
v městské knihovně. Návštěvníci se dozvědě
li, jak občanská válka přerostla v mezinárodní 
konflikt, ve kterém si Sýrii chtějí rozdělit me
zinárodní mocnosti. Děkujeme za vysvětlení 
této komplikované a  stále aktuální situace! 
Těšíme se na  novou knihu Ve  válce, která 
vznikla opět ve spolupráci s Lenkou Klicpero
vou a přinese příběhy obyčejných lidí z Iráku 
a Sýrie.

KULTURNÍ CENTRUM UPOZORŇUJE:

Koncert HLOUCAL QUINTET je ze zdravot
ních důvodů zrušen.
Náhradní termín je 29. 1. 2019.

http://www.skautskaposta.cz/
mailto:adela.voclova@moderniknihovna.cz
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