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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/3 pátek

MASOPUST V DOMOVĚ PRO SENIORY
14:00 / Domov pro seniory
Hudební vystoupení v maskách pořádá spo-
lek Za jeden provaz a studenti českotřebov-
ského gymnázia. www.zajedenprovaz.cz

KPH - 57. koncertní předplatné 
507. hudební večer
PAVEL HAAS QUARTET
19:00 / Malá scéna
Veronika Jarůšková – 1. housle, Marek Zwie-
bel – 2. housle, Jiří Kabát – viola, Peter Ja-
růšek – violoncello
Jeden z  nejvýraznějších, světově uzná-
vaných, komorních souborů současnosti. 
Mnohonásobný držitel ceny Gramophone 
Award. Jedinečnost koncertu v České Třebo-
vé spočívá v  tom, že je pro PHQ zastávkou 
mezi německým a  severoamerickým (USA, 
Kanada) turné. Vstupné: 150 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VOLANT
ska-punk rock se specifickým humorem 
a saxofonem
WERGLŮV PJOS
punk-rock / Moravská Třebová
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 100 Kč.

2/3 sobota

KARNEVAL NA LEDĚ
15:00 / Zimní stadion
Bohatý program v podobě soutěží, vystou-
pení a tomboly. Pořádá Krasobruslařský klub 
Česká Třebová.

SOBOTA V MUZEU
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi. Po  ko-
mentované prohlídce výstavy Stromy jako 
domy se návštěvníci mohou těšit na příjem-
ně strávený čas nad poznáváním, hrami a za-
jímavostmi z přírody.

3/3 neděle

SETKÁNÍ NESLYŠÍCÍCH
14:00 / Římskokatolická farnost, děkanství
Setkání neslyšících 3. března a 31. března. Bu-
dova děkanství Klácelova 1 v České Třebové. 
Za přítomnosti tlumočnice.

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
15:00–17:00 / Národní dům

Soutěže, pohádky, odměny pro všechny. 
PŘEDPRODEJ A  REZERVACE: od  18. 2. 2019 
– Recepce TŠ (Podbranská 971) Po–Čt 15:00–
18:00, tel.: 736 679 144. Vstupenka s místen-
kou: 80 Kč.

4/3 pondělí

OFFLINE DAY
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi 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. Akce se koná 
také 25. března.

5/3 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábě-
ní i nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a děti mladšího školního věku s rodi-
či či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.

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 Cechy. Cena lekce 
je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZTAH ZE VŠECH  
– K SOBĚ
17:30 / ROSA rodinné centrum
S  Lucií Šternástkovou, prožitkový podvečer 
pro ženy, povídání o čakrách, zdraví, životě, 
s  muzikoterapií s  léčivými tibetskými mísa-
mi. Vstupné 200 Kč, přihlášení předem.

6/3 středa

HRAJEME DOMA
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

KAMENNÉ SKVOSTY PŘÍRODY USA
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška Ing. Jiřího Šury geologa Východo-
českého muzea v Pardubicích. Barvité vyprá-
vění o  divech neživé přírody USA (Niagara, 
Velký kaňon, Mt. St. Helens), které podnítily 
touhu odhalit tajemství jejich vzniku. Promí-
tání fotografií přírody doplněné o  postřehy 
z  techniky i  společnosti USA. Vstupné dob-
rovolné. Pořádá Český svaz ochránců přírody 
Podorlicko Česká Třebová.

7/3 čtvrtek

ZNÁTE MĚSTSKOU KNIHOVNU?
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijďte si zasoutěžit v kvízu, jak dobře znáte 
městskou knihovnu. Těší se na  vás knihov-
nice Adéla. Akce se koná také v  pondělí 
18. března.

10/3 neděle

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
15:00 / Malá scéna
V pohádce Honza a zakletá víla ožívá neoby-
čejně obyčejný příběh, ve kterém se setkává 
několik divadelních technik – od klasické čino-
hry, přes zpěvohru, pohybové divadlo, panto-
mimu až k černému divadlu. Vstupné: 60 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

GENDER, GENDEROVÁ STUDIA  
A GENDEROVÁ IDEOLOGIE
16:30 / Městské muzeum
Přednášející: Jaroslav Šotola, Ph.D.  (Univer-
zita Palackého Olomouc). Vstupné: 20 Kč. 
Cyklus přednášek o  rodině a  mezilidských 
vztazích pořádá Římskokatolická farnost, 
děkanství Česká Třebová a Česká křesťanská 
akademie, místní skupina Česká Třebová.

LEGENDA Z+H
MIROSLAV ZIKMUND A JIŘÍ HANZELKA
17:00 / Městská knihovna
LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové 
palety jednu výjimku – cestopis. Navíc, jeho 
autory jsou opravdové legendy, Miroslav Zik-
mund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s kniha-
mi, které více než po padesáti letech upravil 
Miroslav Zikmund, je opravdová výzva. V 
únoru oslavil Miroslav Zikmund 100 let a to-
hle představení má strašně moc rád. Cílem 
tohoto LiStOVáNí bude Hanzelku se Zikmun-
dem přiblížit dnešním generacím, kterým 
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vše připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle 
dva byli a navždy budou opravdoví “frajeři”. 
Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy ne-
pomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se 
s tím očekávat i spousta legrace. Účinkují: Pa-
vel Oubram a Tomáš Drápela. Vstupné: 50 Kč.

11/3 pondělí

16 LET ROSY
ROSA rodinné centrum
Vstupné v tento den zdarma.

REVOLUTION TRAIN
15:30–18:00 / Vlaková stanice Česká Třebová
Šest stříbrných obrněných vagónů = 4 ki-
nosály, 8 interaktivních místností a v nich pří-
běh, jak snadné je propadnout drogám a jak 
těžké je se závislosti zbavit. Program trvá 
90 minut a  je určen jak pro školní skupinky 
(od 12 do 17 let), tak i pro širokou veřejnost 
(od 10 let). Dopolední program je rezervován 
pro ZŠ. Odpoledne je otevřeno pro širokou 
veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Program 
začíná každých 20 minut. Vstup zdarma.

READING CHALLENGE!
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Žiješ ve světě, kde úplně nej jsou challenge. 
Všechny challenge zkoušíš, fotíš se u  toho, 
tak proč nezkusit Reading challenge! Máš rok 
na  to přečíst 10 knížek. S  výzvou začínáme 
11. 3. 2019 a končíme 11. 3. 2020. Pro víc infor-
mací přijď do městské knihovny na oddělení 
Teenspace v pondělí 11. 3. 2019 od 14 hodin. 
Pro příchozí bude připravený BOOK LIST. Kdo 
ho odevzdá vyplněný do 11. března 2020, do-
stane se do slosování a na vybrané čeká od-
měna :) Vyzývá tě knihovnice Adéla.

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Matematický génius, ale také autista, který 
příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem, 
nerad opouští svůj byt a nesnáší, když se ho 
někdo dotýká. Během zdánlivě nevinného 
vyšetřování detektivního případu ze sou-
sedství rozkryje docela jinou záhadu – která 
mu zásadně promluví do života. Hrají: J. Cina, 
M. Stehlíková/H. Vagnerová, M. Daniel, 
K. Frejová… Režie: SKUTR. Vstupné: 370 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

12/3 úterý

JAK ZVLÁDAT STRES 2.
13:30–17:30 / ROSA rodinné centrum
Lektor Mgr.  Tomáš Kršňák. Pečuj doma 
a  s  námi – setkání pečujících. Pořádá Dia-
konie ČCE, informace a  přihlášky u  Mag-
dalény Grünbeckové na tel. 604 299 659, 
či magdalena.grunbeckova@diakonie.cz. 
Vstup zdarma.

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 Truhlář. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

JAKUB VENGLÁŘ: ČÍNA?!
18:00 / Městská knihovna
V  „Říši středu” mají všechno, po  čem srd-
ce cestovatele touží, ale také spoustu věcí, 
o  kterých jste raději nikdy nechtěli slyšet… 
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku 
a podívat se na fotografie, jak vidí Čínu cesto-
vatel Kuba Venglář ze Zahorami.cz. Vstupné 
dobrovolné.

13/3 středa

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

TOM C WALKER BAND
20:00 / Modrý Trpaslík
Blues, funk a  soul z  Birminghamu! Tom 
Walker se narodil v  roce 1995 v  Birmin-
ghamu ve  Velké Británii. Od  raného věku 
hrál na  kytaru, od  12 let pak po  celé Anglii 
v  různých sestavách s  mnohem staršími 
hudebníky. Více než sedm let působil jako 
lídr především bluesového Tom Walker Tria, 
které odehrálo stovky koncertů v  nejpres-
tižnějších hudebních místech Velké Británie. 
V roce 2017 Tomovo další EP „Into Space“ za-
bodovalo v  Top 20 celosvětových žebříčků 
IBBA Blues, prodaly se tisíce kopií po celém 
světě. Následovalo velké britské turné „The 
Into Space UK Tour“ a  předskakování před 
Mungem Gerrym na  legendárním festivalu 
Ealing Blues. Od léta 2018 píše Tom C Walker 
novou hudební kapitolu své hudební dráhy, 
společně se svou novou čtyřčlennou kape-

lou „Tom C Walker Band“, zaměřenou kromě 
blues i na funk a soul. Jízdné: 120 Kč.

14/3 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí nové hry na X-bo-
xu. Akce se koná také 21. a 28. března. Těší se 
na vás knihovnice Adéla.

3. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
POUZDRO NA BRÝLE
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Sylva Pagačová. Pomůcky: šicí po-
třeby a řezací pomůcky, šicí stroj je k zapůj-
čení. Vrchní látka 22×23 2×, podšívka 22×23 
2×, výstuha ronar 22×23 2×, 30 cm zip, 2 m 
šikmého proužku a  kousek látky na  ukon-
čení zipu. Příprava doma: z  nařezaných 
dílů vytvořit 2 sendviče (vrchní látka, ronar 
a  podšívka), prošít nebo proquiltovat vzor-
kem. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a 60 Kč ostatní účastníci. Pořádá Klub Červen-
ka, http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/

ŽALMAN A SPOL.
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Pavel Lohonka právem patří mezi české 
folkové legendy a  je jedním z  tvůrců, kteří 
ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. 
V sezoně 2019 skupina přináší svým fanouš-
kům dvojalbum „Moje nevšední roky,“ které 
bylo nedávno pokřtěno v  divadle Semafor 
panem Jiřím Suchým a  paní Jitkou Molav-
covou. Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupe-
nek na  www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny.

15/3 pátek

SKAUTSKÉ DESKOHRANÍ 
16:00–20:00 / Gymnázium Česká Třebová 
Přijďte si společně s  českotřebovskými 
skauty zahrát různé deskové hry z  široké-
ho výběru. Vstupné 20 Kč. Konec desko-
hraní je ve  20:00. Pořadatel 8. dívčí oddíl 
Česká Třebová a  3. chlapecký oddíl Dlouhá 
Třebová. Info Dáša – Dagmar Štarmanová, 
d.starmanova@gmail.com, www.javorct.cz.

BB-DAY PARTY VOL. IX
20:00 / Modrý Trpaslík
LOCURA crust/grind/violence Česká Třebo-
vá/Litomyšl
NĚMÁ BARIKÁDA crust/metalu/punku
RV-4  hardcore/punk Benešov
HUMAN FAULT hardcore/punk Vyškov
AGGRESSIVE TYRANTS grind Světlá nad Sá-
zavou
Jízdné: 100 Kč.

16/3 sobota

VÍKENDOVÁ DÍLNA: BATŮŽEK
9:00–15:00 / Dům s  pečovatelskou službou, 
společenská místnost

mailto:magdalena.grunbeckova@diakonie.cz
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Lektorka: Sylva Pagačová. Pomůcky: šicí po-
třeby a  šicí stroj, rozpis na  látky a  pomůc-
ky obdržíte po  přihlášení. S  sebou svačinu 
a  pití, rychlovarná konvice k  dispozici. Lek-
torné: 100 Kč, členky Klubu Červenka, 150 Kč 
ostatní. Přihlášky: prosím na tel: 739 065 958 
do pondělí 4. 3. 2019. Pořádá Klub Červenka 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/.

17/3 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE  
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál Kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.

CO RODINU OHROŽUJE ZVNĚJŠKU
16:30 / Městské muzeum
Přednášející: Jana Jochová (Aliance pro rodi-
nu). Vstupné: 20 Kč. Cyklus přednášek o rodi-
ně a  mezilidských vztazích pořádá Římsko-
katolická farnost, děkanství Česká Třebová 
a Česká křesťanská akademie, místní skupina 
Česká Třebová.

19/3 úterý

MALOVÁNÍ NA TEXTIL SE ŠABLONAMI
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit skutečný originál. K dispo-
zici šablony, skvělý výběr barev, 3D technika, 
dále razítka, spreje na stříkání barev, kontury. 
Textilní tašku k dotvoření je možné si koupit 
na místě za cenu 40 Kč/ks, stahovací batůžek 
za cenu 50 Kč/ks.
Co s sebou: vlhčené ubrousky, trička na zdo-
bení – 1 až 2 bavlněná trička nejlépe tmavé bar-
vy, ale může být i světlé, nové raději předem 
vyprat. Možno zdobit šaty, sukně i  kalhoty. 
Lektorka: Monika Kaplanová. Přihlášky 
na tvořivou dílnu prosím závazně nejpozději 
do 18. 3. 2019 na tel. nebo SMS 737 901 339 
nebo e-mail: kaplanovamoni@seznam.cz. 
Vstupné 130 Kč.

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 
Linie a skvrny. Abstrakce ve výtvarném umě-
ní. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.

FIVE HEADS
19:00 / Malá scéna
Jan Štěpánek – trubka, křídlovka, Pavel Pro-
kop – saxofony, Jan Kavka – piano, Marek Du-
fek – baskytara, Jiří Bučánek – bicí 
Five Heads je ostravská formace špičkových 
lokálních jazzových hudebníků, jejíž reper-
toár tvoří především autorské skladby ve sty-
lu moderního jazzu a  fusion. Členové kvin-

teta jsou či byli členy takových prestižních 
jazzových seskupení jako: Ostrich Quartet, 
Jan Kavka Trio, Pražský Big Band M. Svobody, 
Jazz Q M. Kratochvíla, Rhythm Desperados, 
Bandaband a  Černá kočka. Vstupné: 130 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

20/3 středa

VÝZNAMNÉ PEGMATITY STRÁŽECKÉ-
HO MOLDANUBIKA, SOUČASNÝ STAV 
A MOŽNOSTI SBĚRU MINERÁLŮ
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Ing.  Bohumila Martínka. Pořádá 
Mineralogický klub Česká Třebová.

22/3 pátek

OBRAZY Z DĚJIN OBCE NĚMČICE
19:00 / Malá scéna
Zatímco Evropou pochodují na  sklonku 
19. století sufražetky a  pálí své korzety, 
němčický muž konečně dosahuje své rov-
noprávnosti. A  to jen díky divadlu! Zveme 
Vás na  výpravnou sondu do  dějin jedné 
vesnice i  zákulisí ochotnického divadla. 
Edukativní, provokativně pacifistická koláž 
Vám i  s  přispěním pozvaných expertů od-
halí překvapivé souvislosti. Odkud pochází 
americká angličtina? Co je ochotnická al-
koholická smyčka? Jak se ženy, peří a  elek-
třina podepsaly na  utváření moderního 
divadla? Kde se měla původně odehrávat 
Filosofská historie? Kdy proběhla nejslav-
nější bitva v  dějinách Němčic? Proč kon-
čí režiséři v  ústavech pro choromyslné? 
Nenechte si ujít autorské divadlo na-
psané ke  150. výročí existence ochot-
nického spolku Šlegl Němčice. Prav-
děpodobně už nebude nikdy více 
nikým jiným reprízováno. Vstupné: 80 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 

v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

PAUL BATTO, JR.
20:00 / Modrý Trpaslík
Ač je znám především jako jazz-blueso-
vý zpěvák / skladatel / kytarista, začal Paul 
Batto svou hudební cestu zpíváním gospelu. 
Když v  roce 1987 odešel z  rodného Slovin-
ska, usadil se ve  Švýcarsku a  deset let zpí-
val s  americkou gospelovou skupinou ABC 
(A Better Country). Paul říká: „To pro mne byla 
nejpodstatnějši zkušenost s hudbou. Od samé-
ho začátku jsem byl vychovávan k  postoji, že 
píseň musí mít ducha, musí inspirovat – nejen 
povrchní zábava, ale něco co mluví do  duše. 
Tento postoj zůstal se mnou dodnes bez ohledu 
na styl hudby...“ Buď za doprovodu klavíristy 
Ondry Kříže, nebo sólově vystupuje se sbír-
kou tradiční nadčasové klasiky – především 
blues, ale i  gospelu a  spirituálu. Paul Batto 
od roku 2009 odehrál více jak 850 koncertů 
ve 24 zemích světa. Jízdné: 100 Kč.

23/3 sobota

SKAUTSKÝ (NE)PLES VOL.4 
19:30 / restaurace Na Horách 
Je to opět tady! Skautky ze 4. dívčího od-
dílu v  České Třebové Vás všechny srdečně 
zvou na 4. Skautský (ne)ples! Letos v duchu 
oslav 100 let skautingu v našem městě! Ples 
je určený nejen skautům a skautkám z širo-
kého okolí, kroj můžete opět nechat doma. 
Dresscode je jako každý rok společenský 
oděv dle vašeho výběru! Nenechte doma 
sedět ani kamarády, rodinné členy či jiné 
známé… ať už jsou skauti, nebo ne, naše 
brány jsou otevřeny všem! :) Cena vstupen-
ky je 120 Kč. Kdo dřív přijde, ten dřív sedí! 
Vstupenky si můžete buď zakoupit na místě, 
nebo je prozatím zamluvit na emailové adre-
se skautskyneples@seznam.cz (jako bonus si 
touto cestou můžete zamluvit i místa na se-
zení). Pořadatel 4. dívčí oddíl skautského 
střediska Javor Česká Třebová. Čoko – Hana 
Opatřilová, opatrilova.hana@gmail.com, 
www.javorct.cz.

24/3 neděle

ZKUŠENOSTI S GENDEREM Z POHLEDU 
MAMINKY NA ZÁKLADĚ ŠESTNÁCTI LET 
ŽIVOTA VE ŠVÉDSKU
16:30 / Městské muzeum
Diskuze s Markétou Drmotovou, Ph.D. z Ob-
lastní charity Letohrad. Vstupné: 20 Kč. Cyklus 
přednášek o rodině a mezilidských vztazích 
pořádá Římskokatolická farnost, děkanství 
Česká Třebová a Česká křesťanská akademie, 
místní skupina Česká Třebová.

ČESKOTŘEBOVSKÝ TANEČNÍ POHÁR 2019
9:00–19:00 / Sportovní hala ZŠ Nádražní
Otevřená pohárová soutěž formací. Pořádá 
Taneční škola Česká Třebová.

http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/
mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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26/3 úterý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SONS
9:00–13:00 / SONS
Sjednocená organizace nevidomých 
a  slabozrakých ČR. z.s. Česká Třebová 
srdečně zve širokou veřejnost na  Den 
otevřených dveří. Sociálně-právní pora-
denství pro nevidomé a  slabozraké ob-
čany. Prodejní výstava předmětů den-
ní potřeby, hry, elektronické pomůcky 
a mnoho dalších pomůcek určených pro zra-
kově hendikepované. Najdete nás v  Mlýn-
ské ulici 900, Česká Třebová (vila církve Čs. 
husitské, vstup je zadním vchodem). Bliž-
ší informace na  465  535  325, 607  657  188, 
ceskatrebova-odbocka@sons.cz.

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 na téma 
Proměny České Třebové (1. část). Cena lekce 
je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17:00 / ROSA rodinné centrum
Tvoření pro dospělé, tentokrát zaměřeno 
na výrobu korálků z látky. Pro zájemce o tvo-
ření keramických otisků ručiček a  nožiček 
vašich dětí je nutné se přihlásit PŘEDEM. 
V  rámci tvořivé dílny děti můžete vzít s  se-
bou, aby si pohráli v  naší krásné herně. 
Vstupné 50 Kč / výrobek. Přihlášení předem 
nutné, děkujeme. Na  tvoření se s  Vámi těší 
Renata Skalická a Kateřina Hondlová.

27/3 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které za-
jímá, co číst dětem od  narození až do  věku 
4 let. Nebo hledají nápady na hry a říkanky 
či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro ro-
diče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult. 
Vstupné dobrovolné.

JARO V KERAMICKÉ DÍLNĚ
16:00–19:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a  starší děti. 
S  sebou: přezůvky, pracovní oděv. Cena: 
150 Kč (v ceně je započítán veškerý materiál 
a 2× výpal). Lektorka: Iveta Mutlová.

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

28/3 čtvrtek

TŘEBOVSKÝ ÁMOS
16:00 / Malá scéna
Slavnostní předávání cen českotřebovským 
pedagogům. Pořádá vedení města Česká 
Třebová. V doprovodném programu vystou-

pí sbor gymnázia pod vedením Kamily Pav-
líkové.

29/3 pátek

ČANKIŠOU
20:00 / Modrý Trpaslík
Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla 
do  povědomí posluchačů doma i  v  zahra-
ničí díky svým koncertům nabitým energií 
a  divokými rytmy. Ty se pod vedením hla-
sem i  postavou impozantního zpěváka Kar-
la Heřmana po pár minutách mění v divoký 
taneční rej. Čankišou se svou fůzí různých 
etnických vlivů na  rockovém základě a  bo-
hatou sbírkou exotických nástrojů projeli 
svět od ostrova Réunion v Indickém oceánu 
přes Pakistán až po malajské Borneo. Jízdné: 
130 Kč.

30/3 sobota

VELIKONOČNÍ ČTYŘLÍSTEK  
PLNÝ POHÁDEK
15:00 / Malá scéna
Loutkoherecký soubor Čtyřlístek Česká Tře-
bová uvádí Velikonoční pohádku o  pople-
teném skřítkovi, který jde do  světa hledat 
zakleté barvy na  vajíčka. Vstupné: 40 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

31/3 neděle

VAŘENÍ S ITALEM
15:00 / Malý sál Kulturního centra
Lingvia Group zve nejen milovníky italské 
kuchyně na vaření s Italem. Odnesete si i za-
jímavé recepty. Vstupné dobrovolné.

1/4 pondělí

DETEKTOR LŽI
19:00
Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde 
její manžel schoval peníze, pozve domů hy-
pnotizéra. Manžel však v „transu“ sdělí i svá 
další tajemství a  začnou se dít věci… Hrají: 
A. Jastraban, E. Elsnerová, M. Ruml. Režie: 
Jakub Špalek. Vstupné: 350 Kč. Na toto před-
stavení platí abonentní průkazky, zbývající 
vstupenky v omezeném počtu v předprode-
ji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu 
před začátkem u  pokladny. Náhradní před-
stavení za Slovácko sa nesúdi.

VÍCEDENNÍ AKCE
15–16/3

BAZÁREK A BLEŠÍ TRHY
ROSA rodinné centrum
pátek 9:00–12:00 a 15:00–18:00
sobota 9:00–14:00 
Potřebujete KOUPIT nebo PRODAT koje-
necké a  dětské oblečení, obuv, také oble-

čení pro dospělé, hračky, knížky, kočárek 
či třeba koloběžku? PŘIJĎTE, JSME TU PRO 
VÁS! Herna otevřena po celou dobu prode-
je. Přihlášení a další informace pro prodejce 
na bazarek-rcrosa@seznam.cz.

15–17/3

HERNÍ VÍKEND
DDM Kamarád
Herní klub Griffin a Herní klub Kamarád zvou 
všechny nadšence deskových her na  Herní 
víkend, který se bude konat v termínu pátek 
15. 3. 2019 (od 18:00 hod.) - neděle 17. 3. 2019 
(do 12:00 hod.) v DDM Kamarád. K dispozici 
je přes 100 druhů deskových her, tak si přijď-
te zahrát! Vstupné je 40 Kč na  celý víkend. 
Veškerý výtěžek ze vstupného a občerstvení 
bude využit na nákup nových deskových her.

16–17/3

TRADIČNÍ BŘEZNOVÝ BAZAR KNIH
Římskokatolická farnost, děkanství
Tradiční březnový bazar knih (kuchařky, 
dětská a  další literatura). Sobota 16. března 
od  9:00 do  12:00 hodin. Neděle 17. břez-
na  od 11:00 do 12:00 hodin. Budova děkan-
ství Klácelova 1 v České Třebové.

20–22/3

BAZAR OBLEČENÍ A VĚCÍ PRO DĚTI
DDM Kamarád
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Bazar 
dětského a  kojeneckého oblečení, oblečení 
pro teenegery, autosedaček, hraček, postý-
lek a dalších věcí pro děti. Příjem zboží bude 
ve středu 20. 3. 2019 v čase od 9:00 do 11:00 
hod. a od 13:00 do 17:00 hod. Věci nemusíte 
mít popsané, sami je označíme až na  mís-
tě. Prodej zboží bude ve  čtvrtek 21. 3. 2019 
v  čase od  9:00 do  11:00 hod. a  od  15:00 
do  17:00 hod. Výdej neprodaného zboží 
pak bude v pátek 22. 3. 2019 v čase od 15:00 
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do 16:00 hod. V případě nevyzvednutí pro-
padají věci charitě.

29–30/3

NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna
Každoroční nocování dětských čtenářů 
v městské knihovně. Pro předem přihlášené 
děti.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 h.

25/1–17/3

STROMY JAKO DOMY
Městské muzeum
Interaktivní výstava s  přírodovědnou tema-
tikou je zapůjčena z Moravského zemského 
muzea, oddělení Dětské muzeum, a je pořá-
dána ve  spolupráci se ZO ČSOP Podorlicko 
Česká Třebová. Výstava potrvá do  neděle 
17. března 2019. Pro školy je možné objednat 
doprovodný program.

5–24/3

KAREL ŠILLER
Výstavní síň Kulturního centra
Výstava fotografií. Vernisáž výstavy se usku-
teční 4. 3. 2019 v  17:00 hod. Otevřeno den-
ně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

11–17/3

PODVODNÍ VÝSTAVA  
ANEB OBOJŽIVELNÍCI VE SVÉM ŽIVLU
Ekocentrum Podorlicko
Nevšední fotografická výstava Jany Dole-
žalové a  Romana Vlčka. Výstava podvod-
ních i  nadvodních fotografií vás nechá na-
hlédnout do  skrytého života obojživelníků 
na souši i pod hladinou.
Součástí výstavy budou i  materiály o  zá-
chranném transferu obojživelníků, který 
zajišťuje ZO ČSOP Podorlicko od  roku 2004 
u  Přívratských rybníků a  informace o  trva-
lých zábranách, vybudovaných Pardubickým 
krajem v  roce 2018. Výstava bude otevřena 
od  11. 3. do  17. 3. 2019 od  9:00 do  16:00. 
Vstupné dobrovolné.
Vernisáž výstavy se koná  v  neděli 
10. 3. 2019 v 17:00 v ekocentru Podorlicko 
v České Třebové.

KINO SVĚT
2/3 sobota

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT 
(USA) 2D
17:00
Lední medvědi vynikají silou a  obratností 
a  žijí samotářským životem. Hrozivou bílou 
šelmou se medvěd Norm stal asi jen omy-
lem. Má totiž rád společnost, legraci a kámo-
še, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým 
a nebezpečným vládcem promrzlých planin 
docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale 
ať chce, nebo nechce, Norm prostě je lední 
medvěd, žije na severním pólu a musí se stát 
vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřeb-
ného respektu, tak se se svým medvědím 
synem a  osvědčenou skupinou potrhlých 
nezničitelných lumíků vydává do města, kte-
ré nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si podle 
plánu užije chvíle slávy a  obdrží slavnostní 
klíč k městu. Ale kam šlápne, tam rostou prů-
švihy a zmatky. Nechtěně se zaplete do ban-
kovní loupeže, vyvolá obrovskou policejní 
honičku a nakonec jsou všichni rádi, že měs-
to, kam přijel, po jeho odjezdu ještě stojí. Ten 
hlavní úkol krále severu čeká Norma až zpát-
ky doma. Režie: T. Maltby. Mládeži přístupno, 
animovaný, český dabing, 90 min. Vstupné: 
110 Kč.

4/3 pondělí

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ  
(VELKÁ BRITÁNIE,USA, MAĎARSKO) 2D
19:00
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zami-
luje do o 15 let staršího, charismatického pa-
řížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou, 
je Colette z klidného venkovského prostředí 
katapultována do světa zářivých pařížských 
salónů a opojných večírků francouzské sme-
tánky. Colette se přizpůsobuje novému ži-
votu, noří se do  bohémského světa svého 
manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí 
kreativitu a  spisovatelský talent. Píše první 
dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí pub-
likovat pouze, pokud román vyjde pod jeho 
jménem. Fenomenální úspěch Claudine 
dělá z Willyho slavného spisovatele a z man-
želského páru opravdové celebrity. Jenže 
emancipovaná Colette touží po  uznání. Je-
jich manželství se nejen vlivem Willyho ne-
věry a  Colettina vzrůstajícího zájmu o  ženy 
začíná hroutit. Willy se však své talentované 
ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát... Hrají: 
K. Knightely, D. West... Režie: W. Westmore-
land. Mládeži přístupno od 12 let, životopis-
ný, historický, drama, titulky, 111 min. Vstup-
né: 120 Kč.

6/3 středa

VŠICHNI TO VĚDÍ (ŠPANĚLSKO) 2D
19:00
Krásná Laura přijíždí do  rodného Španělska 
na  svatbu své sestry. Bujarou oslavu v  kraji 

prosluněných vinic však naruší zmizení jed-
noho z  hostů. Brzy se ukáže, že pod povr-
chem dřímají staré křivdy a  tajemství, která 
měla zůstat zapomenuta. Nejslavnější filmo-
vý pár současnosti Penélope Cruz a  Javier 
Bardem excelují v  hlavních rolích dávných 
milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo 
jiskřit. Režie: A. Farhadi. Mládeži přístupno 
od  12 let, thriller, titulky, 132 min. Vstupné: 
100 Kč.

8/3 pátek

BIO SENIOR
ŽENY V BĚHU (ČR) 2D
17:00
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem 
báječný život a  je pevně rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdě-
lí na  čtyři díly a  zdolají těch více než 42 ki-
lometrů jako rodinná štafeta. Žádná z  nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a  trenér Vojta (Vla-
dimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít. Dcery se ovšem do  běhání 
nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší 
Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně 
průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel 
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo 
nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Ve-
ronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže 
pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. 
Její biologické hodiny bijí na poplach. A nej-
mladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa 
má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – 
manželku. Režie: M. Horský. Mládeži přístup-
no, komedie, 93 min. Vstupné: 60 Kč.

9/3 sobota

PSÍ VELIČENSTVO (BELGIE) 2D 
17:00
Rex je nejoblíbenějším psem v britském krá-
lovském paláci. Když ztratí stopu své vyvo-
lené psí dámy, vydává se na  dobrodružnou 
cestu, během které objeví své pravé já a po-
zná sílu opravdové lásky a přátelství. Režie: B. 
Stassen. Mládeži přístupno, animovaný, čes-
ký dabing, 93 min. Vstupné: 130 Kč.

13/3 středa

CAPTAIN MARVEL (USA) 3D 
19:00
Snímek Captain Marvel se odehrává v  de-
vadesátých letech dvacátého století a je tak 
zcela novým dobrodružstvím z dosud nevi-
děného období filmového světa Marvel. Film 
sleduje příběh Carol Danversové, ze které se 
stala jedna z  nejmocnějších superhrdinek 
světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná vál-
ka mezi dvěma mimozemskými rasami, Dan-
versová se ocitá s malou skupinou spojenců 
přímo v srdci konfliktu. Hrají: B. Larson, S. L. 
Jackson, B. Mendelsohn... Režie: A. Boden, 
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R. Fleck. Mládeži přístupno od  12 let, akční, 
dobrodružný, sci-fi, český dabing, 128 min. 
Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

15/3 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 stereo- 
typům, díky čemuž se stal jedním z  nejvý-
raznějších umělců na světě. Snímek mapuje 
raketový vzestup nekonvenční skupiny pro-
střednictvím jejich revolučního zvuku a iko-
nických písní, jako jsou „We Will Rock You“, 
„We Are the Champions“ nebo právě „Bohe-
mian Rhapsody“. Mládeži přístupno od 12 let, 
životopisný, titulky, 134 min. Vstupné: 60 Kč.

16/3 sobota

KOUZELNÝ PARK (USA, ŠPANĚLSKO) 2D
17:00
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro 
June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. 
Ve  své představivosti vyčarovaly kouzelný 
park, v  němž všechny ty dechberoucí a  fy-
zikální zákony popírající atrakce řídí mluvící 
zvířata s  velmi vyhraněnou osobností. Na-
příklad bezpečáka tu dělá dikobraz, který se 
všeho bojí a  ve  stresu nekontrolovaně střílí 
bodliny, o údržbu se starají dva bobří vtipálci 
a tak by se dalo pokračovat. June však není 
pouze snílek, ale taky hodně praktická hol-
ka, která zkouší aspoň některé z těch fantas-
tických modelů reálně postavit z  toho, co jí 
zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové 
pokusy nemůžou dopadnout dobře a větši-
nou končí demolicí celého sousedství. Režie: 
J. Appelbaum. Mládeži přístupno, animova-
ný, český dabing, 85 min. Vstupné: 130 Kč, 
děti do 15 let 110 Kč.

18/3 pondělí

SKLENĚNÝ POKOJ (ČESKO, SLOVENSKO) 2D 
19:00
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicá-
tých let minulého století obdivuhodný dům. 
Mistrovské dílo modernistické architektury 
z betonu a oceli je dílem slavného architekta 
von Abta. Středobodem domu je „Skleně-
ný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu 
navrhl pro bohatého podnikatele Viktora 
Landauera, jeho ženu Liesel a  jejich rodinu. 
Skleněný pokoj se stává nejen architektonic-
kým skvostem, ale i synonymem krásy, mo-
dernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem 
nadějí mladého československého národa, 
symbolem budoucnosti. Rodinný život, jaký 
si Liesel vysnila…Hrají: C. V. Houten, H. Al-
strom, K. Roden... Režie: J. Ševčík. Mládeži 

přístupno od 12 let, milostné drama, 98 min. 
Vstupné: 130 Kč.

20/3 středa

ZELENÁ KNIHA (USA) 2D 
19:00
Bývalý vyhazovač a  drobný podvodníček 
Tony „Pysk“ Vallelonga (Viggo Mortensen) 
má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, 
který dokáže vyřešit každou šlamastyku. 
Slavný černošský klavírista Dr.  Don Shirley 
(držitel Oscara® Mahershala Ali) si ho proto 
najímá jako řidiče a  bodyguarda na  turné 
po divokých státech amerického Jihu 60. let. 
Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale 
o  to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu 
(Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don 
je jeho protikladem: kultivovaný génius 
jemných mravů a  pevných zásad. Aby spo-
lečně překonali nástrahy, musí si k sobě oba 
tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky 
a  humorné přešlapy. Originální komedie 
Zelená kniha získala tři Zlaté glóby. Režisér 
Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé druhé já 
a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval pří-
během skutečného přátelství a natočil jeden 
z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku 
2018. Mládeži přístupný od 12 let, drama, ko-
medie, titulky, 130 min. Vstupné: 100 Kč.

23/3 sobota

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM  
(FRANCIE, FINSKO, NORSKO) 2D 
17:00
Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití 
malého divokého soba, křehkého a zranitel-
ného, který se musí potýkat s  nebezpečím 
a výzvami, které ho čekají během jeho první-
ho roku života. Jeho velké dobrodružství se 
odehrává v překrásných krajinách Laponska. 
Režie: G. Maidetchevsky Mládeži přístupno, 
rodinný, dobrodružný, český dabing, 86 min. 
Vstupné: 120 Kč.

26/3 úterý

LOVENI (ČR) 2D 
19:00
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Gei-
slerové, má svatbu a čeká na svůj velký mo-
ment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne 
„ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená 
Eliška skvělou kamarádku s  jasným recep-
tem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá 
kluky jako ponožky a  proto hned založí 
Elišce profil na  osvědčené seznamce. Té to 
není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je sin-
gle a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít 
život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto 
do  randění naslepo a  mezi řadou katastro-
fických schůzek zkusí najít novou lásku. Zá-
roveň se musí rychle přestěhovat a  jedinou 
možností je bydlet společně s  nevlastním 
bratrem, podivínem, který pěstuje na  stře-
še včely a  který ji doma nechce. Dále hrají: 
J. Prachař, M. Písařík, V. Žilková... Režie: K. Ja-
nák. Mládeži přístupno od 12 let, romantická 
komedie, 100 min. Vstupné: 120 Kč.

27/3 středa

HITLER VERSUS PICASSO  
(ITÁLIE, FANCIE, NĚMECKO) 2D 
19:00
Oscarový herec Toni Servillo (Velká nád-
hera) provází na  fascinující cestě mezi pěti 
současnými výstavami velkých a  nacisty 
zapovězených umělců v  New Yorku, Paříži, 
Nizozemsku a  Německu. Film plný unikát-
ních archivů a  pohnutých svědectví skládá 
příběh systematické destrukce a  rabování – 
od osudu rodiny galeristů Bernheimerových, 
která skončila v  koncentračním táboře, až 
po  neuvěřitelnou kauzu Cornelia Gurlitta, 
syna nacistického kolaboranta a  sběratele 
umění. Na  1500 děl, mezi nimiž nechyběly 
dosud neznámé obrazy Picassa nebo Mone-
ta, bylo odhaleno teprve v roce 2010 a jejich 
cena byla vyčíslena na  více než milion eur. 
Díla „zvrhlého umění“, která už neměla spa-
třit světlo světa, se konečně vrací do galerií. 
Režie: C. Poli. Mládeži přístupno, dokument, 
titulky, 94 min. Vstupné: 80 Kč.

29/3 pátek

BIO SENIOR
BLACK SABBATH – THE END OF THE END 
(VELKÁ BRITÁNIE) 
17:00
Kapela Black Sabbath se v únoru 2017 rozlou-
čila se svými fanoušky dvěma monstrózními 
koncerty ve  svém domovském Birmingha-
mu. Vznikl z nich koncertní snímek s lakonic-
kým názvem The End of The End a jako každé 
‚sbohem‘ je doslova nabitý emocemi. Během 
vystoupeních završujících téměř padesáti-
letou éru vynálezců heavy metalu zazněly 
nejslavnější hity jako „Iron Man“, „Paranoid“ 
nebo protiválečná „War Pigs“ v  podání pů-
vodního složení kapely včetně Ozzyho Os-
bourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka 
Terrence „Geezera“ Butlera. Heavymetaloví 
klasici odehráli během půl století dlouhé ka-
riéry na 80 koncertů, které vidělo víc než mi-
lion fanoušků po celém světě. Skladby, kte-
ré zazněly na  derniérovém podiu, ve  filmu 
doplní exkluzivní zákulisní záběry a  osobní 
rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na dese-
tiletí společného působení. Mládeži přístup-
no od 15 let, dokumentární, hudební, titulky, 
120 min. Vstupné: 60 Kč.

31/3 neděle

DUMBO (USA) 3D 
17:00
Když paní Jumbová poprvé uviděla své ma-
linké sloní mládě, okamžitě se do něho zami-
lovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmí-
vat, protože měl velké uši. Ať dělal, co dělal, 
pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, 
myšáka Timothyho, se kterým překonali 
všechny nástrahy a  překážky. Režie: T. Bur-
ton. Mládeži přístupno, rodinný, dobrodruž-
ný, český dabing, 64 min. Vstupné: 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.


	docs-internal-guid-280d03dc-7fff-540e-7d

