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HROMNICE V KŘIVOLÍKU, 
JAKO PŘEDZVĚST 
PŘICHÁZEJÍCÍHO JARA
Konec zimy je na dohled a v Křivolíku se v so-
botu 2. února slavily Hromnice, které Kelto-
vé nazývali Imbolc. Při příležitosti tohoto 
prastarého svátku spolek Bacrie připravil ko-
mentované prohlídky osadou, kde průvod-
ci vysvětlili, proč byl tento svátek pro naše 
předky tak významný. 

„Hlavní roli při oslavách tohoto svátku 
ve  všech kulturách hrály především ohně 
a očista domů, neboť oheň byl stále rozhodují-
cím faktorem v této nepříznivé části roku. A my 
jsme rádi, že ho s námi přišlo oslavit tolik lidí,“ 
říká náčelník spolku Bacrie David Maršálek.

Návštěvníci, kteří se nezalekli sněhové 
nadílky a do osady se vypravili, si vyzkoušeli 
vyrobit svoji svíčku hromničku a v mrazivém 
počasí jim jistě přišel vhod slavnostní přípi-
tek na hromovládce. Akci již tradičně oživila 
i zvířata v ohradách.

V  panujícím chladném počasí nám mož-
ná připadá, že zima je v plné síle, ale přitom 
je již dobře patrné, jak se světlejší dny po-
malu vrací. Odtud také vzniklo pořekadlo 
„Na  Hromnice o  hodinu více". Přelom mezi 
zimou a jarem měl kdysi velký význam a svá-
tek byl pod různými názvy slaven různými 
etniky žijícími na našem území. Hlavní roli při 
oslavách tohoto svátku ve  všech kulturách 
hrály především ohně a očista domů, neboť 

oheň byl stále rozhodujícím faktorem v této 
nepříznivé části roku. „Imbolc však především 
představoval světlou naději blížícího se jara 
a sílícího slunce, jehož moc vrcholí v den letní-
ho slunovratu," dodává náčelník Bacrie David 
Maršálek.

Další akcí pro veřejnost bude Sluno-
vrat – Festival živého pravěku, který se 
letos uskuteční 15. června 2019 u  pří-
ležitosti Evropského dne archeologie,  
a  na  něj naváže týden školních exkurzí 
17.–21. června 2019. Více naleznete v kalen-
dáři na  http://www.krivolik.cz/ nebo Face-
bookové stránce Bacrie a Osada Křivolík.

Monika Maršálková

BŘEZNOVÉ NOVINY
Knihy. Všude samé knihy jako v městské 
knihovně, kde sídlí redakce Českotře-
bovských novin. A proč? Protože březen 
je měsíc čtenářů. Knihovna proto mimo 
jiné přivítá 10. března LiStOVáNí s před-
stavením Legendy Z+H, výběr toho nej-
lepšího z cest Hanzelky a Zikmunda. 

Mnoho dalších akcí na váš čeká v ka-
lendáři akcí od  strany 11 až po  stranu 
16. Taktéž zveřejňujeme program na Be-
nnewitz festival 2019, abyste měli dosta-
tek času na  zakoupení vstupenek. Dále 
nechybí nabídka příměstských táborů 
DDM Kamarád i  rodinného centra Rosa 
a další...

Dovolím si upozornit i na 11. března, 
kdy do železniční stanice zavítá Revolu-
tion train. Vlak s interaktivním příběhem 
o  tom, jak snadné je propadnout dro-
gám a jak těžké je se závislosti zbavit. 

Březnové noviny obsahují také vyjá-
dření města k  provozu krematoria, pří-
spěvky zastupitelů, termíny zápisů do ZŠ 
a  MŠ nebo rozhovory na  téma 100 let 
skautingu v  České Třebové a  Rádio Or-
licko. 

Příjemný konec zimy a krásné začína-
jící jaro přeje

Hana Sychrová, redaktorka

SKAUTSKÝ RINGOTURNAJ 
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V sobotu 26. ledna patřily tělocvičny na gym-
náziu nejen českotřebovským a  přespolním 
skautům, ale také nadšencům z řad veřejnos-
ti, kteří se zde utkali v  ringoturnaji. Ten byl 
po několikaleté pauze znovu vzkříšen a pořá-
dán tentokrát skautkami ze 4. dívčího oddílu. 

V ranních hodinách dorazilo na 50 soutě-
žících, kteří tvořili celkem 12 týmů po čtyřech 
hráčích. Zápasů se hrálo opravdu hodně – 
týmy postoupily až do samotného poobědo-
vého finále, takže bylo známé celkové pořadí. 
První místo obsadil Black team složený z hrá-
ček ze 4. oddílu. Dort za  nejpromakanější 
kostým získal tým Pórci ve složení hráček z 8. 
oddílu a jednoho hráče ze 3. oddílu z Dlouhé 
Třebové. Každý hráč si kromě radosti ze hry 
odnesl na  památku medaili. Díky za  účast 
a třeba opět za rok ringu zdar.

Hana Opatřilová (Čokýna), 4. dívčí oddíl
Junák – český skaut, středisko Javor

foto: Michal Horák
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STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL V ČESKÉ TŘEBOVÉ ZA ROK 2018

Počet občanů s TP k 31. 12. 2018 15 463 z toho 7 543 mužů a 7 920 žen
Počet narozených dětí 163 z toho 84 chlapců a 79 dívek
Počet zemřelých 179 z toho 83 mužů a 96 žen
Počet osob ve věku 90 a více 93 z toho 22 mužů a 71 žen
Nejstarší občan: žena nar. 1913 (letos 106 let)
Průměrný věk 43
Počet přihlášených občanů 289
Počet odhlášených občanů 300

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Jednání zastupitelstva města se uskutečnilo 
11. února 2019. Dvacet jedna přítomných 
zastupitelů v prvním bodu programu odsou-
hlasilo financování pěti investičních projek-
tů v  letech 2019 až 2020 z  rozpočtu města. 
Jedná se o  zateplení a  výměnu zdroje 
tepla v  MŠ Habrmanova s  předpokláda-
nými investičními náklady ve výši 19,25 mil. 
korun včetně DPH. Na tento projekt byla po-
dána žádost z operačního programu Životní 
prostředí. Dále jde o  pořízení decentrální 
vzduchotechniky do  MŠ Habrmanova 
s  předpokládanými náklady ve  výši 1,7 mil. 
korun. Třetím projektem je rekonstrukce 
chodníků podél silnice I/14 v  České Tře-
bové, úsek č. 2 s předpokládanými náklady 
ve  výši 22 mil. korun včetně DPH. Na  tento 
projekt město požádalo o  dotaci. Dále se 
jedná o  rekonstrukci veřejného osvětlení 
v  úseku od  křižovatky s  ul. Litomyšlskou 
po  okružní křižovatku u  KORADA s  před-
pokládanými investičními náklady ve  výši 
7,5 mil. korun včetně DPH. Poslední je pro-
jekt Singletrack Glacensis – Nástupní mís-
to Peklák s  předpokládanými investičními 
náklady ve výši téměř 19,5 mil. korun včetně 
DPH z rozpočtu města. Město už získalo do-
taci z programu přeshraniční spolupráce In-
terreg V-A Česká republika – Polsko.

Jako druhý bod programu byl schválen 
rozpočet města na rok 2019 v celkové výši 
přesahující 335 mil. Kč. Oproti zveřejněnému 
návrhu na  webových stránkách města do-
znal rozpočet několika změn. 

V  dalších bodech programu zastupitelé 
projednali celkem 6 majetkových záležitostí 
a smlouvy o dotacích. Bylo schváleno 80 tis. 
korun pro FbK Orlicko-Třebovsko na realiza-
ci akce Deset dní florbalu v  České Třebové 
2019, 90 tis. korun pro JUNÁK – český skaut, 
středisko Javor, 120 tis. korun pro rodinné 
centrum Rosa, 165 tis. pro Krasobruslařský 
klub Česká Třebová, 210 tis. pro spolek TRI-
ARIUS a 600 tis. pro TJ Lokomotiva Česká Tře-
bová, oddíl plavání.

Poté zastupitelstvo města podpořilo regi-
onální televizi OIK TV poskytnutím finanč-
ní dotace ve výši 918 tis. korun. Spolupráce 
zajistí 180 televizních reportáží pro město 
Česká Třebová o průměrné délce 102 sekund 
v  letošním roce. Město má právo požádat 
o natočení konkrétní reportáže.

V  bodu různé byla odsouhlasena změna 
ve složení Osadního výboru Skuhrov odvolá-
ním Lukáše Pakosty a jmenováním Jiřího Son-

táka. Dále bylo odhlasováno vyvěšení tibet-
ské vlajky pravidelně vždy 10. března v rámci 
celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“, a  to až 
do konce volebního období, tj. do roku 2022.

Následně se diskutovalo o  tom, jak fun-
guje systém udělování Cen města Česká 
Třebová a zda ho nezměnit. Toto ocenění je 
udělováno za počin v uplynulém roce v ob-
lasti kultury a  sportu. Nominace na  Cenu 
města v  současné době navrhuje sportovní 
a  kulturní komise města, poté je schvaluje 
Rada města a Zastupitelstvo města. Na slav-
nostním předávání se v minulých letech pře-
dávaly také mimořádné ceny starosty města. 
Za  rok 2018 byli nominováni následující: 
Lukáš Vašina, Adéla Stránská, Lubomír Va-
šina, smíšený pěvecký sbor Bendl a muž-
ský pěvecký sbor Coro Il Rifugio, Michal 
Horák a Alice Formánková. 

Na závěr byla schválena dotace pro Český 
červený kříž na provoz Senior dopravy v Čes-
ké Třebové ve výši 290 tis. korun.

Obecně závazná vyhláška o  regulaci 
a provozování hazardních her byla staže-
na z programu jednání, bude k ní vypraco-
vána podrobnější důvodová zpráva. Poté 
bude znovu projednána Radou města 
a následně Zastupitelstvem města.

Usnesení ZM jsou zveřejněna na  úřední 
desce města, v  elektronické podobě na  ad-
rese www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy 
uveřejněna pozvánka na  jednání ZM a  jeho 
program.

red

NOVÁ ELEKTRONICKÁ 
ÚŘEDNÍ DESKA  
MĚÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ 
NA DOPRAVNÍM TERMINÁLE 
Na náměstí Jana Pernera u dopravního termi-
nálu byl 11. února 2019 uveden do provozu 
venkovní jednostranný LCD dotykový panel 
46“, s vysokým jasem 2500 nitů, v nerezovém 
provedení, viz foto. Tento exteriérový LCD 
panel je další veřejně dostupná plocha ur-
čená ke zveřejňování dokumentů na úřední 
desce včetně dalších informací z  oficiálních 
stránek webu Města Česká Třebová.

Elektronická úřední deska slouží ke zveřej-
ňování právních předpisů, rozhodnutí a dal-
ších dokumentů správních orgánů a soudů. 

V rámci postupné elektronizace městské-
ho úřadu byla pořízena tato elektronická 
úřední deska za celkové náklady 350 tisíc Kč 
včetně DPH. 

„Samozřejmostí je přizpůsobení výškově 
handicapovaným osobám a  možnost zvětše-
ní prezentovaných informací pro slabozraké, 
možnost zobrazení více informací najednou 
– text, video, obrázky a také podpora více for-
mátů zobrazení – JPG, HTML, PDF, DOC, XML, 
Open dokumenty,“ uvedla Jana Vebr, vedoucí 
oddělení informatiky městského úřadu.

Nová elektronická úřední deska umožňuje 
přístup pouze na předem definované odkazy 
a  povolené webové stránky. Software infor-
mačního kiosku je pod plnou dohledovou 
kontrolou městského úřadu.

Menší interiérová elektronická úřední 
deska je k dispozici pro veřejnost již od led-
na 2017 v přízemí hlavní budovy městského 
úřadu na Starém náměstí 78.

red

MarushkaPhoto

Hlášení závad přes mobilní aplikaci 

Už se vám někdy stalo, že jste šli měs-
tem a všimli si nesvítící lampy, vyvrácené 
značky nebo nepořádku? Nenechávejte 
si závadu pouze pro sebe. Můžete o  ní 
informovat městský úřad ihned přímo 
z  místa, kde jste se se závadou setkali. 
Máte možnost využít mobilní aplikaci 
Marushka Photo určenou pro hlášení 
závad na majetku města. Postup hlášení 
není složitý. Stačí si do  svého chytrého 
mobilního telefonu stáhnout zdarma 
aplikaci s názvem Marushka Photo.

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

foto: Jana Vebr
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PROVOZ KREMATORIA A POHŘEBNÍ SLUŽBY  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ PO 31. BŘEZNU 2019
Vzhledem k tomu, že současný provozovatel 
pohřební služby a krematoria veřejnost již in-
formoval o tom, že jeho nájem v městském 
krematoriu a  obřadní síni ke  konci března 
končí, doplňujeme jeho kusé oznámení z po-
hledu majitele.

Kroky města v  záležitosti vycházejí z  již 
dříve schválených usnesení, které v  úvodu 
krátce připomínáme.

O zachování kremačního provozu v České 
Třebové rozhodlo zastupitelstvo města svým 
usnesením číslo 100 dne 11. června 2018.

Na  jednání zastupitelstva města dne 
17. prosince 2018 byl schválen provozní 
model krematoria, a to usnesením číslo 180. 
V  něm se upravuje mimo jiné také počet 
dnů, kdy bude krematorium provádět spaly 
(maximálně 2 dny v týdnu). Cílem je, aby se 
v krematoriu provádělo mezi 800 a 1000 spa-
lů ročně, tedy zhruba čtvrtina současného 
počtu.

Schválený provozní model obsahuje 
mimo jiné ustanovení o  tom, že v  cílovém 
stavu bude provozovatelem krematoria ob-
chodní společnost města, která bude pro-
vozovat rovněž městskou pohřební službu. 
Stávajícímu provozovateli, kterému končí 
užívací smlouva 31. březnem, bylo nabídnu-

to pokračování provozování do  konce roku 
2019, což však odmítl.

V  současnosti proto již probíhají nezbyt-
né práce na  převzetí nebytových prostor 
a technologických zařízení městem a rovněž 
příprava městské společnosti Eko  Bi s.r.o. 
na  kvalifikované osvojení činností pohřební 
služby a krematoria. 

Vzhledem k tomu, že není ještě zcela zřej-
mé, v jakém stavu bude krematorium předá-
no, a také proto, že nutné přípravy na straně 
městské společnosti si vyžádají určitý čas, 
nastane v  České Třebové krajně nechtěná 
situace, kdy budou místní pozůstalí nuceni 
na  dobu přechodnou sjednávat pohřbení 
u pohřebních služeb v okolí, které zajistí i pří-
padnou kremaci v jiném krematoriu.

Cílem města pak přirozeně je, aby tento 
stav trval jen po zcela nezbytnou dobu. Nej-
bližším úkolem bude obnovení provozu ob-
řadní síně, obnovení všech činností pohřební 
služby a vlastního krematoria bude následo-
vat.

vedení města

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ
Mimořádné přebírání daňových přiznání  

k daním z příjmů fyzických osob  
na Městském úřadě Česká Třebová  

v tyto dny:
11. 3. 2019   8:00–16:00 hod.
18. 3. 2019   8:00–16:00 hod.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v  období 
od  2. února do  26. května 2019 každoroční 
výběrové šetření o  životních podmínkách 
domácností v  České republice pod názvem 
„Životní podmínky 2019“. Náhodně bylo vy-
bráno na území celé ČR 11 452 domácností, 
z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření již v před-
chozích letech. Do  šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě 
obvyklé bydliště. Smyslem tohoto zjišťová-
ní je získávání a  srovnávání údajů o  sociál-
ní a  ekonomické situaci obyvatel v  celkem 
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat 
data pro výpočet ukazatelů peněžní a mate-
riální chudoby.

Šetření provádí speciálně vyškolení tazate-
lé, kteří se musí prokázat průkazem tazatele 
a  příslušným pověřením, občanským prů-
kazem, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. 
Ve všech fázích zpracování je zaručena ano-
nymita zjištěných údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna. 

Aktivní účast a  ochota občanů spolupra-
covat je důležitá, protože informace o sociál-
ní situaci domácností v  ČR nelze zjistit žád-
ným jiným způsobem.

Pro další informace je možné se obrá-
tit na  pracovnici Krajské správy ČSÚ paní 
Ing.  Martinu Myškovou, tel. 466  743  445, 
737 280 470.             red

MĚSTSKÁ POLICIE
PSÍ TESÁKY OPĚT V AKCI
Nepříjemný zážitek má za  sebou majitelka 
kokršpaněla z České Třebové dne 17. 1. 2019. 
Při procházce v  místní lokalitě Podhorka 
na jejího psa zaútočila dvojice belgických ov-
čáků, které se marně pokoušela odvolat zpět 
jejich chovatelka, která je doprovázela. Při 
pokusu oddělit zakousnuté psy došlo k  po-
ranění rukou ženy, naštěstí lehčího charakte-
ru. Podstatně hůře dopadl kokršpaněl, který 
skončil na  operačním stole u  veterinárního 
lékaře. Strážníci, na které se poškozená obrá-
tila se žádostí o pomoc, věc zadokumentovali 
a vyžádali si kopie lékařských zpráv. Po jejich 
obdržení bude stanovena právní kvalifikace 
a další postup v uvedené věci.

SPRAVEDLIVÉMU TRESTU NEUNIKL
Soukromá oslava, která se protáhla do  čas-
ných ranních hodin, zaměstnala dne 
20.  1.  2019 strážníky městské policie. Její 
účastníci si totiž při návratu domů jako před-
mět svého zájmu vybrali kontejnery na třídě-
ný odpad umístěné v  ulici U Teplárny, které 
pak skončily převrácené a  rozházené okolo 
svého stanoviště. Ačkoliv jim jejich počíná-
ní v  daný okamžik prošlo bez povšimnutí 
veřejnosti, strážníkům se šetřením podařilo 
ztotožnit pachatele, který se tak po  týdnu 
ocitl na služebně městské policie. Ke svému 
jednání se doznal a byl za něj po zásluze „od-
měněn“ uložením správního trestu pokuty.

VODNÍ GEJZÍR VYPLAVIL PŘÍZEMÍ
Nezvyklý pohled se naskytl kolemjdoucím 
na Novém náměstí dne 2. 2. 2019 ve večer-
ních hodinách. Z  prázdné budovy bývalých 
nocležen ČD totiž vytékal proud vody o  in-
tenzitě menšího potůčku, který si hledal svou 
další cestu po chodníku i vozovce. Strážníci, 
které na místo vyslal dozorčí městské policie, 
po  vstupu do  opuštěného objektu nalezli 
v přízemí prasklý ventil na vodovodní přípoj-
ce. Na místo byl proto přivolán technik hava-
rijní služby a odstraněna vozidla z přilehlého 
parkoviště, kde se v  zemi nacházel hlavní 
uzávěr vody. O zjištěném stavu byl neprodle-
ně informován zástupce vlastníka budovy.

Petr Baláž, zást. velitele MěP

foto: Michal Horák
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AKTUALIZACE KONCERTU  
SK. DRUHÁ TRÁVA 25. 4.  
V „NÁRODNÍM DOMĚ“ V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
Jedním z hostů sk. „Druhá tráva“, spolu Char-
liem McCoyem, měla být Kateřina Garcia. 
Z  důvodu pracovních povinností (přednáší 
španělštinu v  irském Dublinu na  prestižní 
univerzitě) se bohužel nemůže koncertu 
zúčastnit. O  vystoupení této dámy však ne-
přijdeme – vystoupí se sk. „Malina brothers“ 
v rámci dalšího ročníku „Pohodového pátku“ 
– pohodový pátek potřetí 2019 – 19. 10. (so-
bota) v KC Česká Třebová.

Zdeněk Neterda

PRODEJ PSTRUHŮ V JAVORCE
Od 8. března 2019 prodej pstruhů v rybářské 
líhni v Javorce. Vždy v pátek 16:00–18:00.

TŘEBOVSKÁ MĚSTSKÁ 
ORGANIZACE KDU-ČSL 
BILANCOVALA A VOLILA
Jednou z  tradičních politických stran, která 
má své zastoupení v našem městě, je již pěk-
nou řádku let i  KDU-ČSL. Od  jejího založení 
po  současnost totiž právě v  tomto měsíci 
uplynulo přesně 100 let. Kromě období mezi 
lety1948 až 1968, kdy místní ČSL odmítla ko-
munistickou totalitu a  rozpustila se, máme 
i  u  nás v  České Třebové fungující městskou 
organizaci. Ta v  současnosti čítá 72 členů, 
kteří se vždy na začátku každého kalendářní-
ho roku scházejí, hodnotí své loňské aktivity, 
plánují nové a demokraticky, tajnou volbou, 
volí své zástupce a představitelé.

A  s  jakými výsledky skončilo jednání 
10. února 2019? Novým předsedou třebovské 
KDU se stal Bc. Martin Voleský, radní našeho 
města. Místopředsedy jsou Hana Johnová, 
MgA. Bohuslav Mimra a Miloslav Tesař. Výbor 
MO se sestává z  dalších 13 ochotných lidí 
a všichni dohromady jsou připraveni pokra-
čovat v činnostech ve prospěch našeho měs-
ta nejen prací v zastupitelstvu a řadě MU, ale 
i  pořádání oblíbených Lidových plesů, kon-
certů v Javorce, přednášek a zájezdů. 

Miloslav Tesař, MO KDU-ČSL Česká Třebová

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
V souladu s novelou tiskového záko na č. 46/2000 Sb. zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva 
města Česká Třebová.

Vážení a milí Českotřebováci, vážím si důvěry, kterou do mě vložili nejen kolegové z KDU, ale 
i vy v nedávných komunálních volbách. Rád bych přispěl k rozvoji našeho města tak, aby bylo 
dobrým místem pro život. Naším cílem je podporovat rodiny a mezigenerační soužití a nabí-
zet pro všechny v našem městě kvalitní kulturní, rekreační a sportovní vyžití. Nejsme pouze 
politickou stranou, ale organizací, které záleží na našem městě a věřím, že se nám i nadále 
bude dařit nabízet zajímavé aktivity pro vás. Rád bych vás i touto cestou pozval k možnosti 
mě oslovit s vašimi nápady a přáními, co byste v České Třebové uvítali, nebo naopak s tím, co 
vám vadí a chtěli byste změnit. Rád je všechny vyslechnu a budu s nimi dále pracovat. Záro-
veň bych také rád pozval všechny, kteří by se chtěli spolu s námi podílet na organizaci aktivit 
v našem městě, aby mě rovněž kontaktovali, a společně bychom probrali možnosti spoluprá-
ce. Věřím, že společně posuneme Českou Třebovou zase o kousek dál.

Martin Voleský, radní města a předseda MO KDU-ČSL Česká Třebová, m.volesky.ct@gmail.com

PODĚKOVÁNÍ

Velice děkujeme Aničce a Vojtovi Šilarovým 
za krásný a srdečný přístup při individuálních 
masážích pro naše dcery Verunku a Terezku. 
Verča a Terča jsou ve Vaši péči šťastné a spo-
kojené a vždy se na masáž s Vámi těší. Díky 
za  finanční dopomoc a  oslovení sponzorů, 
kteří nám finanční částkou přispěli. S  úctou 
k Vám, manželé Fajtovi.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVE NA AKCI:

REVOLUTION TRAIN V ČESKÉ TŘEBOVÉ  
– REVOLUČNÍ PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich pří-
běh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Vlak zastaví 
ve vlakové stanici Česká Třebová v pondělí 11. března 2019.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smy-
slů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde předsta-
veny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká, až do důsledků, které v životě závislého 
čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu do-
káže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních 
drog.

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let), tak i pro širokou 
veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí 
ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může 
být pozdě.

Dopolední program je rezervován pro základní školy. Odpoledne je otevřeno pro 
širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná každých 20 minut. Vstup 
bude díky městu Česká Třebová po celou dobu zdarma. 

Vlak byl již ve více než 100 městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 
100 tisíc lidí. REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. 
Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdra-
votnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zú-
častnili. Další informace na www.revolutiontrain.cz.
Odkaz na trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=23s

Revolution train, ilustrační foto projektu

mailto:m.volesky.ct@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=23s
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O TÝDNU SPORTU 
V našem městě se řadu let koná Týden sportu. Má svou tradici a přinejmenším pro část ob-
čanů se jedná o  oblíbenou akci. Akci organizuje soukromý podnikatel a  většina výdajů je 
hrazena formou dotace z rozpočtu města. 

Nadpoloviční většinu výdajů z dotace tvoří náklady na hudebníky (viz tabulka). Na výběr 
vystupujících nemá město žádný vliv. 

Na sportovní akce nejde z dotace prakticky nic. Možná proto, že náklady akcí hradí jednot-
livé organizace (MŠ, ZŠ, sportovní oddíly...), nebo je hradí sponzoři. 

Dotace na Týden sportu je třetí nejvyšší položkou rozpočtu na  sport a  tělovýcho-
vu a tvoří téměř 10 % rozpočtu na sport. Pro srovnání: kromě roku 2018 jsou náklady 
na hudebníky vždy vyšší než částka, kterou rozdělí kulturní komise za celý rok.

TÝDEN SPORTU ZA ROKY 2014–2018

Náměty k zamyšlení: 
1. Pokud je dotace určena na kulturní vystoupení, pak by měla být hrazena z rozpočtové kapi-
toly kultura. Město může rozhodnout, že podobnou kulturní akci chce dále pořádat, nemělo 
by ji ale hradit z rozpočtu sportu. Pokud město akci z větší části platí, bylo by logické, aby akci 
pořádala městská organizace (např. Kulturní centrum). 
2. Město by mělo mít slovo v tom, za jaká vystoupení jsou jeho peníze utráceny (třeba pro-
střednictvím kulturní komise). 
3. Akci organizuje soukromník za účelem zisku. Město nemůže nahlížet do účetnictví akce, 
vždy je předloženo pouze vyúčtování dotace. Město tedy neví, zda a jak je akce zisková. Nejde 
tedy o podporu podnikání konkrétního subjektu? (Město platí hudebníky, ale neví, jaký zisk 
z celé akce má organizátor. Je to tak v pořádku?) 
4. Pokud by se při výběru vystupujících kladl např. důraz na regionální hudebníky, jistě by se 
dalo ušetřit a zároveň tak podpořit místní umělce, kteří nepožadují horentní sumy. 
5. Pokud chce město podporovat sport, ušetřené peníze se dají využít lépe. Třeba na spolko-
vou činnost oddílů, podporu nízkoprahových sportovních aktivit atp. 
Myslím, že nápadů by bylo dost. Co Vy na to? 

Jaroslav Lainz 
Článek vyjadřuje osobní názor autora.

Rok Dotace celkem
Podíl na  
výdajích 

na sport a TV

Náklady 
na hudbu

Podíl na  
výdajích 

na sport a TV

2014 535 000 9,8 % 404 500 7,4 %

2015 535 000 9,8 % 352 000 6,4 %

2016 535 000 9,8 % 379 500 6,9 %

2017 535 000 9,8 % 375 000 6,9 %

2018 535 000 10,0 % 332 000 6,2 %

(zdroj: MÚ Česká Třebová dle Zák. č. 106/1999 Sb.)
Podrobné info na: https://www.ceska-trebova.cz, konkrétně na https://bit.ly/2T4yJA0

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
K ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2019
Dne 11. 2. 2019 byl schválen rozpočet města 
pro rok 2019. My, pirátští zastupitelé, jsme se 
zdrželi hlasování. Zdálo by se, že hlasování 
dvou zastupitelů není tak důležité, obzvlášť 
když jsou přehlasováni většinou. My to tak 
nevidíme a  chceme Vás seznámit s  důvody 
tohoto rozhodnutí:
1. Vnímáme význam schválení rozpočtu a ne-
chceme město v rozpočtovém provizoriu.
2. Chceme, aby se rozpočet připravoval kon-
cepčně a dlouhodobě.
3. Podpoříme všechny smysluplné projekty, 
na které je možno získat dotace a které ušetří 
finance města. Nechceme ale, aby jediným 
měřítkem bylo využití jednorázových dotací 
za každou cenu. Při přípravě projektů trváme 
na  spolupráci s  organizacemi, které budou 
projekty využívat, tak aby vyhovovaly svému 
účelu. Budeme pečlivě zvažovat potřebnost 

projektů a také související nárůst dlouhodo-
bých výdajů po vyčerpání dotací.
4. V rozpočtu vidíme tyto problémy:
- některé prospěšné položky považujeme 
za netransparentně vyčíslené
- některé částky považujeme za  nadhodno-
cené a  v  případě jejich plného čerpání bu-
deme požadovat důslednou kontrolu jejich 
využití
- současný způsob financování Týdne sportu 
nedává městu dostatečnou míru rozhodová-
ní o využití poskytnutých prostředků a bude-
me prosazovat změnu způsobu financování 
této akce.

Problematické oblasti vnímáme, nechce-
me ale destruktivně odmítat všechny návrhy 
většiny. I  nadále budeme prosazovat trans-
parentní rozpočet města tak, jak jsme Vám 
slíbili v našem programu.

J. Ducháček a Z. Ruda, Česká pirátská strana

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování obča-
nů o  hrozícím nebezpečí a  dalším dění 
ve  městě prostřednictvím SMS, e-mai-
lu nebo hlasových zpráv. Při registraci 
na  https://ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz/ si 
můžete zvolit, jaký druh informací chcete do-
stávat.

INFORMACE PRO RODIČE
ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH  
A MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Termín zápisu dětí do 1. ročníků 
základních škol
Pro školní rok 2019/2020 se zápis dětí do 
ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní – budova Ko-
menského ulice a ZŠ Ústecká uskuteční v pá-
tek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin 
a v  sobotu 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 
hodin.

K  zápisu je nutné vzít s  sebou občanský 
průkaz zákonného zástupce a rodný list dítě-
te. Předem také můžete vyplnit zápisový list. 
Ten získáte minimálně měsíc před termínem 
zápisu ve Vámi vybrané základní škole, v ma-
teřské škole, na městském úřadu (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy), nebo si ho mů-
žete stáhnout na webových stránkách města.

Termín zápisu do mateřských škol
Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout v úte-
rý 2. dubna 2019 od 8:00 do 15:00 hodin a ve 
středu 3. dubna 2019 od 8:00 do 12:00 hodin 
v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své 
dítě umístit.

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 
2. května 2019 od 8:00 do 15:00 hodin a v pá-
tek 3. května 2019 od 8:00 do 12:00 hodin, 
v  těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou 
přihlášku v příslušné mateřské škole. 

K zápisu je nutné vzít s sebou vyplněnou 
přihlášku, občanský průkaz zákonného zá-
stupce dítěte, rodný list dítěte a potvrzení 
lékaře o očkování dítěte.

UPOZORNĚNÍ  
NA POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání je povinné od počát-
ku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do za-
hájení povinné školní docházky dítěte. Od 
1. září 2019 mají tedy povinnost předškol-
ního vzdělávání děti narozené v  období od 
1. září 2013 – 31. srpna 2014 a děti starší, 
kterým byl povolen odklad školní docházky.

Na povinnost předškolního vzdělávání lo-
gicky navazuje povinnost zákonného zástup-
ce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolní-
mu vzdělávání, a to v  kalendářním roce, ve 
kterém začíná povinnost předškolního vzdě-
lávání dítěte. 

Více informací o zápisech, o povinném 
předškolním vzdělávání a zápisový list do 
základní školy naleznete na webových strán-
kách města. 

Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství,  
kultury a tělovýchovy MěÚ
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 LET
Bednářová Anna 2. 3. 1949 Česká Třebová
Vaško Petr 11. 3. 1949 Česká Třebová
Tampierová Drahoslava 12. 3. 1949 Česká Třebová
Ing. Zemek Vlastimil 12. 3. 1949 Lhotka
Sitař Zdeněk 13. 3. 1949 Kozlov
Petruňová Marie 15. 3. 1949 Česká Třebová
Průša Lubomír 17. 3. 1949 Česká Třebová
Horálek Jaromír 17. 3. 1949 Česká Třebová
Dudek Miroslav 18. 3. 1949 Parník

75 LET
Bittl Zdeněk 3. 3. 1944 Česká Třebová
Chocenský Jaroslav 3. 3. 1944 Kozlov
Skoupá Danuše 15. 3. 1944 Lhotka
Kadlecová Olga 17. 3. 1944 Česká Třebová
Ptáčková Olga 18. 3. 1944 Parník
Bican Josef 19. 3. 1944 Česká Třebová
Ing. Zelenka Vojtěch 22. 3. 1944 Česká Třebová
Fluksa Rudolf 31. 3. 1944 Česká Třebová

80 LET
Martínek Václav 1. 3. 1939 Česká Třebová
Machalová Jitka 17. 3. 1939 Česká Třebová
Dušek Miroslav 22. 3. 1939 Česká Třebová
Balousová Alena 31. 3. 1939 Česká Třebová

85 LET
Nastoupilová Jaroslava 3. 3. 1934 Česká Třebová
Orosz Géza 3. 3. 1934 Česká Třebová
Häuslerová Olga 9. 3. 1934 Česká Třebová
Mikulecká Zdeňka 30. 3. 1934 Lhotka
Tomková Blanka 31. 3. 1934 Lhotka

90 LET
Hušáková Jiřina 23. 3. 1929 Česká Třebová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tomáš a Veronika Michálkovi 
s dcerou Emou
Jan Strouhal a Iva Frűaufová 
s dcerou Karolínou
Ondřej a Michaela Limberských 
se synem Petrem
Zdeněk a Eva Hurtovi se synem Mikulášem
Tomáš a Zuzana Kupkovi s dcerou Sofií
Vlastimil Dlouhý a Jiřina Jansová 
s dcerami Adélou a Emou
Zbyněk Smejkal a Petra Bulvová 
se synem Tadeášem
Leoš a Michaela Ledererovi 
se synem Lukášem
Petr Šumný a Pavlína Kyllarová 
se synem Adamem
Josef Šilar a Hana Mikulecká 
s dcerou Josefínou
Pavel Lemmer a Kamila Jiskrová 
se synem Šimonem
Jan Polášek a Kristýna Kubešová 
s dcerou Jindřiškou
Jiří Petráž a Ilona Bendová 
se synem Radimem

foto: archiv střediska Javor

100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
V  roce 1919 bylo založeno českotřebovské středisko „JAVOR“ a  od  té doby až 
do  dnešních dnů přes tři zákazy německými okupanty a  totalitní komunistickou 
stranou funguje a vychovává občany města i českého státu už 100 let. Co všechno patří 
k českotřebovskému středisku Javor? Co to znamená být Junák – český skaut? Pozvání 
na  rozhovor přijal Pavel Vomáčka, vedoucí střediska a  oddílu benjamínků, a  Oldřich 
Pešina, vedoucí vodního oddílu.

100 let je dlouhá doba, během které se 
toho určitě hodně událo...
Pavel Vomáčka: Teď tu historii z našich kronik 
zpracováváme. Počátky v  České Třebové se 
datují od  roku 1919, kdy na  c. k. reálné škole 
(dnešní gymnázium) profesor Dejmek začal 
se svými žáky praktikovat metody skautské 
výchovy podle zakladatele hnutí A. B. Svojsíka 
v  České republice. Ten se učil od  Roberta Ba-
den-Powella, který v roce 1907 ve Velké Británii 
uspořádal první skautský tábor na světě a na-
psal příručku pro průzkumníky.
Oldřich Pešina: Po  druhé světové válce skauti 
postavili novou klubovnu v  Javorce i  s  malou 
divadelní loutkovou scénou. Hned v roce 1946 
byla zbourána a skauting zakázán.

Skauting byl třikrát zrušen a znovu obno-
ven. Byl povolen v  období mezi válkami, 
potom před normalizací, a  pak od  roku 
1990. Jaké na to máte vzpomínky?
Oldřich: Pamatuju si, když naši vedoucí už vě-
děli, že se skaut bude rušit, a my jsme to vůbec 
netušili. Přišli jsme 1. září na schůzku, kde nám 
řekli, že byla skautská organizace zase zaká-
zána a že se nesmíme scházet. Každý vedoucí 
svého oddílu to řešil jinak. Jeden z oddílů přešel 
pod pionýr, ale náš vedoucí byl proti, abychom 
se schovali pod komunistický pionýr, tak jsme 
se oficiálně zrušili. Ale udělal to tak, že nás už 
na  jaře 31. března 1970 vzal na  místo v  lese, 
které nazval Roklí úmluvy, a řekl nám, že i když 
skaut už nebude, tak se tam budeme každý rok 
scházet. A tak jsme se tam scházeli a scházíme 
i do teď. A třeba katoličtí skauti se už asi od roku 
1985 začali znovu scházet a  jezdit na  výlety. 
Měli seznam pravidel, zákaz fotografování , 
psaní zápisků, a pokud by je někdo potkal, tak 

děti byly naučené, co mají říkat. Takže i přes zá-
kaz to často nějak fungovalo.

Dnes je skautů v  republice kolem 60 tisíc. 
Obnovení skautingu bylo vždycky rychlé, mož-
ná i proto, že zákaz nebyl nikdy delší než dvacet 
let. Koncem roku 1989 nás, tedy i  mě, oslovil 
můj bývalý vedoucí bratr Akela, jestli bychom 
s ním nerozběhli náš bývalý oddíl, a tak jsme se 
sešli v Javorce, kde byl společný nábor nových 
vlčat a světlušek do střediska. A v létě 1990 jsme 
už měli první tábor v Lišnici. Vždycky byl po celé 
republice někdo, kdo skauting založil znovu 
a měl touhu skautskou myšlenku předávat dál. 

Výročí 100 let skautingu v  České Třebo-
vé jste se rozhodli slavit v  průběhu roku 
2019 v  rámci každoročních, ale i  mimo-
řádných akcí. Jaké to jsou? 
Oldřich: V únoru je to Memoriál Břéti Hampla, 
což je závod skautských hlídek z  celého okre-
su, ale i širšího okolí. V okolí chaty Florián plní 
různé úkoly, ať už je to vázání uzlů, rozdělávání 
ohně, poznávání dřevin nebo překážkové drá-
hy. Poté pořádáme už od roku 2002 akci Zdej-
dovou stopou. Podle počasí je to běh na lyžích 
nebo pěší pochod od pomníčku Zdeňka Langa, 
kdysi mého vedoucího v práci, skauta a býva-
lého starosty města, k  turistické chatě Maxe 
Švabinského.  

V březnu je to Deskohraní, které se koná pro 
veřejnost v  budově gymnázia a  Skautský (ne)
ples  pro rodiče a  dospělé skauty. Každá akce 
bude mít letos slavnostnější ráz. 

Čím budete pokračovat?
Pavel: Ke Dni skautů pořádáme celostřediskový 
táborový oheň. Letos v našem tábořišti v Ryb-
níku společně oslavíme 100 let skautování 
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KŘIVOLÍK MÍSTEM NEJEN PRO EXPERIMENTY A VZDĚLÁVÁNÍ
Pozorný divák pořadů o zajímavostech z regionů České republiky, především České televize, 
už možná poznává záběry z Křivolíku v České Třebové, i když se tam ještě nikdy nebyl po-
dívat. Pravěká osada na okraji Křivolického údolí se stává čím dál vyhledávanějším místem 
pro natáčení reportáží o netradičních akcích pro veřejnost, nebo dokonce celé dokumenty 
o zajímavých projektech dobrovolníků. 

Jen v  loňském roce se tam natáčely záběry do  cyklu Toulavá kamera https://www.ces 
katelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/7599-regiony/?r=551&o=555, nebo 
Náš venkov, pořad snažící se přibližovat současné proměny českého venkova a  osobitou 
práci občanů mimo města https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/
318294340070010-lide-z-praveku/. Letošní Hromnice přivítaly reportéry z Víkendu na Nově 
https://uloz.to/live/!Vvqr4z5lC7lA/praveka-osada-krivolik-ceska-trebova-2019-magazin-vi 
kend-mpg?fbclid=IwAR1toGxz49xo9K_cSss3OGe3j6NjYz23RerTbXdLA6o8L3zGKtSlcW- 
NPho.

Moc nás těší mediální zájem o  tak zajímavý projekt, kterým pravěká osada bezesporu 
je. Mimo mediální a personální podpory muzeí, archeologických ústavů a vysokých škol je 
na místě poděkovat i za finanční podporu městu Česká Třebová, Pardubickému kraji a po-
skytnuté záštity hejtmanu Martinu Netolickému. Bez nich by se řada projektů nemohla vůbec 
realizovat. Děkujeme také návštěvníkům osady za dobrovolné příspěvky do kasičky.

Monika Maršálková

v České Třebové. Pokud to vyjde, měli bychom 
mít novou střediskovou vlajku, zase na dalších 
sto let. 

Potom ve  spolupráci s  městským muzeem 
připravujeme výstavu 100 let skautingu v České 
Třebové, která bude mapovat jednotlivá skaut-
ská období, bude tam naše historie i  součas-
nost. Vernisáž bude 13. června. Pro návštěvníky 
budou v muzeu připravené herní prvky a zkou-
šení skautských aktivit až do konce prázdnin.

O  víkendu 14. až 16. června budeme pořá-
dat krajské kolo Svojsíkových závodů, kterých 
se zúčastní na  200 skautů a  skautek. Závody 
se konají Na Horách, ale potom budou pomocí 
hry poznávat i  město a  podívají se do  muzea 
na naši výstavu.
(Ve  stejnou dobu budou ve  městě probíhat 
oslavy 110 let od založení Gymnázia Česká Tře-
bová.)

A  co připravujete na  druhou polovinu 
roku?
Pavel: Přes léto se podílíme na akcích, které se 
konají v Javorce, letos to bude také Piknik v Ja-
vorce. Budeme tam nejen s lodičkami s vodním 
oddílem, ale i ostatní si připraví nějaké aktivity, 
aby si příchozí mohli něco vyzkoušet. Na pod-
zim pořádáme Drakiádu, kdy na  českotřebov-
ském letišti pouštíme draky a  oceňujeme ty 
nejhezčí, ručně dělané.
Oldřich: V  prosinci bude Skautská akademie 
pro skauty, jejich rodiče a příznivce. Každý oddíl 
si připraví scénku, písničku nebo soutěž. Letos 
to bude ke  sto letům skautingu. Poslední akcí 
v  roce je roznášení Betlémského světla do  do-
mácností a  předávání Betlémského světla 
na Štědrý den u vánočního stromu na Starém 
náměstí. 

A  to letos vynecháme celostřediskovou 
akci, kterou pořádá vždy jeden z  oddílů. Byli 
jsme na  Křetince, kde tématem her na  suchu 
i  na  vodě byl ,,Den D“ vylodění v  Normandii. 
Na Kunětické na téma Harryho Pottera. Na dě-
lostřelecké tvrzi Stachelberk byly tématem hry 
Mnichovská zrada a  okupace republiky. Po-
slední zatím byla v Podštátě.

Tohle vše je něco navíc. Jak vypadá vaše 
běžná činnost? 
Pavel: Jednou týdně jsou schůzky, většina od-
dílů má jednou za měsíc nějaký výlet. Oldskau-
ti, jimž některým je už i přes osmdesát let, ti se 
schází třeba jednou za  dva tři měsíce. V  létě 
pořádáme stanový tábor na dva týdny, pro nej-
menší - benjamínky máme příměstský týdenní 
tábor. Benjamínci jsou od 4 do 6 let. Naše kapa-
cita je 20 dětí a další jsou v pořadníku. Trpíme 
spíš nedostatkem vedoucích a limitují nás také 
prostory kluboven, ale do některých oddílů při-
bíráme i nové děti. V každém věku se dá přidat 
ke skautům.

V dnešní době patří českotřebovské stře-
disko Javor mezi největší v  Pardubickém 
kraji.
Pavel: Jsme asi druhé největší středisko. Máme 
295 členů, o které se stará na čtyři desítky dob-
rovolníků. Součástí našeho střediska je 8 od-
dílů, mezi které patří jak dívčí, tak i  chlapecké 
oddíly, oddíl vodních skautů a  skautek, oddíl 

pro předškolní děti (benjamínci) a  také od-
díl oldskautů. Máme dvě klubovny. Skautský 
domov Františka Navary v  ulici Farská a  Klu-
bovnu Husova za  ZŠ Ústecká na  Parníku. In-
formace jsou na  našich webových stránkách 
http://www.javorct.cz/, ale každý oddíl má 
i své vlastní.

Co si pod pojmem skauting představit?
Oldřich: Rozvoj dětí, spolupráci, slušné chová-
ní, program v přírodě a pro vodáky i na vodě. 
Na skautingu je dobré, že jde o družinový sys-
tém, kde starší děti vedou mladší děti, dělají jim 
rádce. Už od  malička se děti učí vést skupiny 
a pracovat v kolektivu. Učí se připravovat pro-
gram pro ostatní. Děti dle věku postupně pro-
chází jednotlivé stezky a plní většinou nějakou 
zábavnou formou úkoly. Během schůzek a akcí 
se učí uvázat uzel nebo rozdělat oheň, ale i po-
čítačovou gramotnost – jak se dnes chovat 
na internetu. Plní tzv. vlčky a odborky a za spl-
nění si mohou dát na  kroj nášivky. Například 
táborník, historik, sportovec, ale může to být 

i  počítačový technik. U  vodáků potom třeba 
vodák nebo jachtař.

V čem se liší vodní oddíl od ostatních?
Oldřich: Vodní oddíl je v  České Třebové až 
od  roku 2001, přitom vodní skauti oslavili sto 
let existence v  naší republice  už v roce 2012.
Přes zimu děláme stejné věci jako ostatní 
skautské oddíly, ale na  jaře a  na  podzim jez-
díme na vodu, jak na tu tekoucí, tak i plachtit. 
Jezdíme na  řeky a  plachtit do  Lanškrouna, 
na  tábory na  Orlík nebo Slezskou Hartu, ale 
také Mazurská jezera, nebo na moře do Řecka, 
Španělska, Itálie nebo Chorvatska. Letos, místo 
stálého letního tábora, jede celý náš oddíl, cca 
35 dětí, na  čtrnáctidenní pobyt na  velké pla-
chetní lodi. Budeme se plavit ve vodách kolem 
italského ostrova Elba a podíváme se i na fran-
couzkou Korsiku.

Ke skautingu patří pozdrav NAZDAR, po-
třesení levou rukou se zaseknutým malíč-
kem, zdvižená pravá ruka se vztyčenými 
třemi prsty a  palec překrývající malíček, 
ale i stejné oblečení... 
Pavel: Dnes je kroj hlavně skautská košile, 
ke  které patří šátek. Nejmenší vlčata a  světlu-
šky, u  vodních skautů žabičky, děti do  11 let, 
nosí žluté šátky. Poté mají hnědé šátky a vodá-
ci modré. Skautská majorita má pískové košile, 
vodáci mají modré.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.
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PROGRAM BŘEZEN
5/3 17:30
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZTAH ZE VŠECH – k  sobě, 
s  Lucií Šternástkovou, prožitkový podve-
čer pro ženy, muzikoterapie, tibetské mísy, 
vstupné 200 Kč, min. počet účastníků 10, při-
hlášení předem 

11/3 
16 let Rosy 
Vstupné v tento den zdarma. 

12/3 13:30
Jak zvládat stres 2. Lektor Mgr. Tomáš Kršňák.
Pečuj doma a  s  námi – setkání pečujících. 
Pořádá Diakonie ČCE, informace a  přihlášky 
u Magdalény Grünbeckové – 604 299 659, či 
magdalena.grunbeckova@diakonie.cz

15–16/3 
Bazárek dětského oblečení a  bleší trhy Po-
třebujete koupit nebo prodat kojenecké 
a  dětské oblečení, obuv, také oblečení pro 
dospělé, hračky, knížky? Herna otevřena 
po  celou dobu prodeje. Přihlášení pro pro-
dejce na bazarek-rcrosa@seznam.cz

19/3 16:00
Malování na  textil, přijďte si vyrobit skuteč-
ný originál. K dispozici šablony, skvělý výběr 
barev, 3D technika a  další…, lektor Moni-
ka Kaplanová, přihlášení tel. 737  901  339 či 
kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč 

26/3 17:00
Dílna pro dospělé tvoření pro radost „Korálky 
z látky“, vstupné 50 Kč, přihlášení předem

Rosa rodinné centrum, z.s., Ústecká 160, 
560 02 Česká Třebová. 
Tel.: 773 601 427, e-mail: rcrosact@seznam.cz

TEMATICKÉ SKUPINY V ČESKÉ TŘEBOVÉ (SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH)
Diakonie ČCE pořádá v České Třebová setkávání pečujících. Jsou určeny zejména laic-
kým pečujícím, kteří pečují především o osoby v seniorském věku, často dlouhodobě 
nemocné, nechodící nebo trpící demencí. Účastníkům pomohou, v první řadě díky vzájem-
nému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou 
rolí. Bude zde prostor na popovídání si, probrání potíží s odborníky, se kterými se setkají, pří-
padně jen na naslouchání a zjištění, co se osvědčilo ostatním. Skupiny jsou otevřeny i lidem, 
kteří o péči teprve uvažují a chtějí si udělat představu, co obnáší. 

Setkání se konají v  rámci projektu Pečuj doma a s námi, financovaného z ESF prostřed-
nictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou 
zdarma. Uskuteční se v Rodinném centru ROSA na adrese Ústecká 160, Česká Třebová.

TERMÍNY:
Úterý 5. února 2019 (13:30–17:30 hod.)
Lektor Mgr. Tomáš Kršňák – Setkání na téma Jak zvládat stres 1
Úterý 12. března 2019 (13:30–17:30 hod.)
Lektor Mgr. Tomáš Kršňák – Setkání na téma Jak zvládat stres 2
Úterý 30. dubna 2019 (14:00–18:00 hod.)
Lektorka Mgr. Martina Terezie Kalábová – Setkání na téma Intimita mezi pečujícím a nemocným
Úterý 25. června 2019 (13:30–17:30 hod.)
Lektorka Mgr. Martina Holcová – Workshop relaxace, nadhledu, sebepéče (Proběhne v pří-
rodě v pěší vzdálenosti od České Třebové. Bližší informace dostanou zájemci s předstihem 
telefonicky či e-mailem)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
 • na www.pecujdoma.cz (https://www.pecuj doma.cz/akce-a-kurzy/)
 • telefonicky na čísle: 604 299 659 (Magdaléna Grünbecková)
 • e-mailem: magdalena.grunbeckova@diakonie.cz

Ohlasy z akcí Pečuj doma:
„…Dostala jsem díky Vám jiný úhel pohledu na pomoc našim blízkým, našla jsem si své limity 
a omezení a zároveň jsem byla Vámi přijata se vším, co se ve mně dělo… Díky Vám jsem našla 
znovu cestu k sobě, cestu k mým blízkým, ať už ve věku seniorů, tak i ke svému bratru, který mi 
pomáhá, tak i k mým nejbližším, k mé rodině…“
„Chtěla bych Vám moc poděkovat za kurz Pečuj doma a s námi, který mi svým profesionálním 
a  přitom velmi lidským přístupem svých přednášejících pomohl ve  zvládání nelehkých situací 
spojených s  onemocněním mého tatínka. Podpůrné skupiny mi dodaly novou energii, protože 
byly úžasným setkáním báječných lidí…“

ZVEME TĚ  
NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR... 
S ANGLIČTINOU
Letošní téma „Anglické populární písničky II“. 
Pokud znáš některé ze zpěváků a zpěvaček,  
jako je Annie LeBlanc, Ed Sheeran nebo sku-
pina ABBA, nemáš co řešit. Pokud ne, přijď 
mezi nás a poznej je. Vítán je každý ve věku 
8 až 14 let. Účast mladších děti možná po do-
mluvě. Budeme se učit anglicky zábavnou 
formou a při tom společně zpívat, tancovat. 
Půjdeme i na tajný výlet.
Kdy se sejdeme? 5.–9. srpna 2019.
Kde to bude? V RC Rosa (Ústecká 160, Česká 
Třebová).
Kolik nás to bude stát? 1650 Kč za  5 dní / 
350 Kč za den.
Co dostaneme? Učební materiály, pití, svači-
ny a oběd.
Vezměte si: přezůvky, podepsanou láhev, 
psací potřeby a dobrou náladu.
Přihlášky a info: Mgr. Olga Sýkorová, 
tel.: 776  824  981, www.olgasykorova.cz./ 
aktuality.html

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

KLUB ROSTEME SPOLU
ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA

Út 8:30–12:00 KLUB RODIČŮ S MIMINKY 
Laktační poradenství každý sudý týden

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relax. prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt
8:30–12:00
12:00–18:00
17:30–18:30

HERNA A RECY TVOŘENÍ
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
KLUB PRO TĚHOTNÉ

Pá 8:30–12:00 HERNA s multismyslovým relaxačním prostředím

So / Ne VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ! 
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová

mailto:rcrosact@seznam.cz
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NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Prázdninové toulání  1. 7.–5. 7. 2019
Příměstský tábor je určen pro děti ve věku 6–12 let. Děti navštíví Lesní bar v Horní Lipo-
vé, jezdecký klub Kunčina, Dinopark Vyškov, vyzkouší si přípravu pikniku, zasportují si 
a něco malého si vyrobí. Cena: 850 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle progra-
mu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ 
– Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 218, 
777 292 242, nejpozději však do 12. 6. 2019.

Práce, sport, zábava, vyžene nás do dvora  8. 7.–12. 7. 2019
Na  tento příměstský tábor se mohou přihlásit děti ve  věku 8–14 let. Během tábora si 
děti zasportují v přírodě, seznámí se s pravidly Kin-ballu, nohejbalu a volejbalu. Navštíví 
farmu Krišnův dvůr, vytvoří si maňáska, seznámí se s tejpováním a základy masáže hlavy. 
Cena: 900 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál 
k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 218, 777 292 242, nejpozději 
však do 12. 6. 2019.

Poznáváme řemesla  15. 7.–19. 7. 2019
Příměstský tábor určen pro děti ve věku 8–15 let se zájmem o rukodělné činnosti. Navští-
víme divadlo Drak v Hradci Králové, naučíme se vyřezávat ze dřeva formy na perník, v Li-
tomyšli si vyrobíme knížku, naučíme se plstění ovčího rouna, uplést náramky z paracordu 
a vyrobit si skleněné šperky. Cena bude zveřejněna v příštím měsíci (cena zahrnuje vstup-
né, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický 
doprovod jsou hrazeny z  OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM nebo na tel. 777 292 218, 777 292 242, nejpozději však do 12. 6. 2019.

Prázdniny s Kamarádem    22. 7.–26. 7. 2019
Příměstský tábor je určen pro děti od  1.–9. třídy. Během týdne je připravena pro děti 
spousta výletů a zážitků. Pojedeme do Adršpašských skal, svezeme se na koních, sezná-
míme se s výrobou sýrů a poslední den nás čeká turistika. Cena: 1000 Kč (cena zahrnuje 
vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pedago-
gický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete v kance-
láři DDM nebo na tel. 777 292 218, 777 292 242, nejpozději však do 12. 6. 2019.

Hrátky se zvířátky   5. 8.–9. 8. 2019
Tento příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy ZŠ do 14 let. Děti navštíví Kovozoo, 
město Olomouc (rafty/Pevnost Poznání), Ústí nad Orlicí (minigolf/bowling). Čeká vás 
spousta dalších zajímavých pohybový i výtvarných aktivit. Cena: 1000 Kč zahrnuje vstup-
né, jízdné, pojištění a oběd dle programu). Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický 
doprovod jsou hrazeny z  OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM nebo na tel. 736 694 671, 777 292 242, do 12. 6. 2019.

Poznávání domova   12. 8.–16. 8. 2019
Příměstský tábor určen pro děti ve věku 7–14 let. Děti navštíví Technické muzeum Brno, 
Litomyšl – rytíře Toulovce a Svět techniky v Ostravě. V pátek pojedeme na kolech do Ca-
kle. Cena: 1250 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Mate-
riál k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opat-
ření II. Přihlásit se můžete v  kanceláři DDM nebo na  tel. 777  292  218, nejpozději však 
do 12. 6. 2019.

Activity   19. 8.–23. 8. 2019
Tento příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 15 let. Děti se seznámí s prací 
hasičů, navštíví Jump park Brno, zasportují si v Cakli i během cesty tam i zpět (cyklový-
let), v  Brně je čeká plavba na  raftech s  opékáním špekáčků a  týden zakončí v  Poličce. 
Cena: 1550 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál 
k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření 
II. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 218, 777 292 242, nejpozději 
však do 12. 6. 2019.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD

BAZAR
Dům dětí a  mládeže Kamarád pořádá 
Bazar dětského a  kojeneckého obleče-
ní, oblečení pro teenegery, autosedaček, 
hraček, postýlek 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  místě. 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 nepro-
daného zboží pak bude v  pátek 22. 3. 2019 
v čase od 15:00 do 16:00 hod. V případě ne-
vyzvednutí propadají věci charitě.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dům dětí a  mládeže Kamarád a  Divadelní 
kroužek Knoflíček vás srdečně zve na pohád-
kový muzikál Královna přírodních sil. Před-
stavení se bude konat v neděli 28. 4. 2019 
v 17:00 hodin v Malé scéně v České Třebo-
vé. Cena: 40 Kč. Vstupenky je možné koupit 
v předprodeji v DDM Kamarád od 1. 3. 2019 
nebo 45 minut před představením v  Malé 
scéně.

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová 
pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kur-
zy. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM Kama-
rád nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218. 
Každá akce se bude konat při minimálním 
počtu pěti účastníků. Platbu prosím uhraďte 
nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Bližší 
informace o jednotlivých akcích budou prů-
běžně zveřejňovány na internetových strán-
kách DDM Kamarád.

Jaro v keramické dílně – středa 27. 3. 2019 
v čase 16:00–19:00 hodin. S sebou: přezůvky, 
pracovní oděv. Cena: 150 Kč (v ceně je zapo-
čítán veškerý materiál a 2× výpal). Lektorka: 
Iveta Mutlová.

Výroba šité knihy – středa 3. 4. 2019 v čase 
15:00–19:00 hodin. S  sebou: přezůvky, pra-
covní oděv. Cena bude uveřejněna později 
na plakátech. Lektorka: Danuše Vytečková.

Velikonoční dekorace – pondělí 15. 4. 2019 
v čase 15:30–19:00 hodin. S sebou: přezůvky, 
pracovní oděv. Cena: 150 Kč. Lektorka: Iva Vy-
chytilová.

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

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Dům dětí a mládeže pořádá zájezd do zábavného parku Legoland v Günzburgu. Výlet 
se uskuteční 18. 4. 2019 a je určen pro děti školního věku. Cena – 1100 Kč zahrnuje dopra-
vu autobusem, cestovní pojištění a pedagogický doprovod. Vstupné do Legolandu je 8 Eur. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218, 777 292 242, 
nejpozději však do pondělí 8. 4. 2019. Zájezd se bude konat při minimálním počtu 45 dětí.
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ORGANIZACE / BŘEZEN 2019

KULTURNÍ CENTRUM
XXI. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
24.–27. dubna, 3. a 11. května

24. duben

SVĚCENÍ JARA
19.00 / Velký sál Kulturního centra
Jaroslav Svěcený / housle a  průvodní slo-
vo, Lucie Klára Toth / klavír, Ladislav Horák / 
akordeon. Zahajovací koncert v netradičním 
nástrojovém obsazení nabídne pestrou hu-
dební paletu děl hudebních velikánů: Lud-
wig van Beethoven, Sergej Rachmaninov, 
Antonín Dvořák, Václav Trojan, Ástor Piazzo-
lla, Richard Galliano a dalších skladatelů. 
Vstupné: 200 Kč / předplatitelé KPH 100 Kč.

25. duben

BENNEWITZOVO KVARTETO
19.00 / Velký sál Kulturního centra
Jakub Fišer / první housle, Štěpán Ježek / dru-
hé housle, Jiří Pinkas / viola, Štěpán Doležal / 
violoncello. Kvarteto uvede skladby Ludwiga 
van Beethovena a Antonína Dvořáka. 
Vstupné: 100 Kč / předplatitelé KPH 50 Kč.

26. duben

KOMORNÍ SOUBOR FARANDOLE KEF /
BASEL – ŠVÝCARSKO
19.00 / Velký sál Kulturního centra
Smyčcový soubor Basilejské oblasti, Jiří Ně-
meček / uměl. vedoucí. V  podání souboru 
zazní autoři: Heinrich Ignaz Franz Biber, Arvo 
Pärte a Franze Schubert.

KOMORNÍ ORCHESTR  
JAROSLAVA KOCIANA
Jiří Němeček / sólista – housle, Miluše Mi-
mrová / cembalo a klavír, Bohuslav Mimra / 
dirigent. Komorní orchestr uvede skladby 

DOBROVOLNÍCI  
V DDM KAMARÁD   
ČESKÁ TŘEBOVÁ  
JSOU I V ROCE 2019
V  programu Erasmus+ nastaly určité změny 
a  nyní se dobrovolníci ze  zemí EU řadí pod 
aktivitu „Volunteering“ v rámci programu Ev-
ropský sbor solidarity. Žádosti o dobrovolní-
ky z ostatních zemí pak zůstávají pod progra-
mem Erasmus+.

Opět v  našem DDM hostíme dva dobro-
volníky. V  letošním roce byl trochu problém 
oba najít. Kevin z Francie je zde už od srp-
na 2018 na 12 měsíců a Francesca z Itálie 
přijela teprve teď v lednu a bude zde také 
12 měsíců.

Děti, mládež i  dospělí včetně účastníků 
Univerzity třetího věku je mohou potkávat 
na našich pravidelných i nepravidelných ak-
cích, v  zájmových kroužcích našeho DDM. 
Svou návštěvou zpestřují jednou za  čas vý-
uku ve  školách ZŠ Rybník, ZŠ Semanín, ZŠ 
Třebovice a ZŠ Na rovině. V průběhu letních 
prázdnin se budou účastnit i  příměstských 
táborů.

Na  jejich pestrý program navazují pravi-
delné návštěvy v  NZDM Borek. Ve  volnoča-
sovém  klubu Rébus si s nimi můžete zahrát 
různé hry, procvičit angličtinu či jejich rodný 
jazyk a  dokonce se i  dozvědět něco o  nich 
a  jejich zemi či městě. Kevin a  Francesca se 
těší na setkání třeba i s vámi. 

Pokud by i vás lákal pobyt v zahraničí, a je 
vám 18–30 let, rádi vám poradíme a pomů-
žeme.

Hana Milerová – koordinátor dobrovolnických aktivit 
v DDM Kamarád v České Třebové, tel. 736 694 671

Johana Sebastiana Bacha a Antonína Dvořá-
ka. Po  sólovém vystoupení společně zahrají 
výběr známých melodií Leonarda Bernsteina 
West Side Story.
Vstupné: 200 Kč / předplatitelé KPH 100 Kč.

27. duben

QUEEN NIGHT  
/ FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
19.00 hod. / velký sál Kulturního centra
Lenka Cafourková Ďuricová / soprán, Marek 
Olbrzymek / tenor. Q VOX, Petr Julíček / tenor, 
Tomáš Badura / tenorbaryton, Tomáš Krejčí / 
baryton, Aleš Procházka / bas. Jiří Sova / kyta-
ra. Miloš Machek / dirigent a moderátor.
V  podání elektrizujícího zvuku filharmo-
nického orchestru uslyšíte: ONE VISION,  
A  KIND OF MAGIC, DON´T STOP ME NOW, 
KILLER QUEEN, RADIO GA GA, I  WANT TO 
BREAK FREE, I WANT IT ALL, WE WILL ROCK 
YOU, BOHEMIAN RHAPSODY, BICYCLE RACE,  
WHO WANTS TO LIVE FOREVER, THE SHOW 
MUST GO ON, HAMMER TO FALL, UNDER 
PRESSURE, BARCELONA, WE ARE THE CHAM-
PIONS.
Vstupné: 300 Kč / předplatitelé KPH 150 Kč.

3. květen

MISSA LAETARE – RADOSTNÁ MŠE / 
JOSEF VONDRÁČEK
SOPOTNICKÁ FILHARMONIE  
/ PĚVECKÝ SBOR FAMILIA CANTORUM
19.00 / kostel sv. Jakuba Většího Č. Třebová 
Autorské dílo pedagoga a  skladatele Josefa 
Vondráčka uvede Sopotnická filharmonie 
s průvodním slovem Ladislava Heryána.
Vstupné: 100 Kč / předplatitelé KPH 50 Kč.

11. květen

PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR BENDL  
A JEHO HOSTÉ 
19.00 hod. / sál hostince U Coufalů, Přívrat
Tradiční koncert pěveckých sborů v  rodišti 
Antonína Bennewitze. Vstupné dobrovolné.

Abonenti KPH mají 50% slevu po předložení  
abonentního  průkazu. Zájemci o pořady KC 
Česká Třebová si mohou vstupenky zakoupit 
online prostřednictvím internetu na  inter-
netové stránce KC – www.kcct.cz. Fyzicky 
si je mohou zakoupit v  Informačním centru 
v Městském muzeu, tel. 465 322 634. 
Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpoz-
ději do 24 hodin, poté bude rezervace auto-
maticky zrušena!

Vytvářejte obsah novin i vy! Těšíme se na 
další příspěvky nejen z kultury, sportu a dal-
ších volnočasových aktivit, ale i pozvánky na 
akce. Texty a fotografie posílejte na e-mail 
redakce@ceska-trebova.cz

Dobrovolníci v DDM Kamarád 
Kevin a Francesca

VYDÁNÍ ROČENKY 2019
Ročenka v letošním roce vychází vzhledem k 
volbám a pozdějšímu vyhlášení výběrového 
řízení později. Do schránek bude roznášena 
od čtvrtka 7. března a další dny. Kdo náho-
dou ročenku do schránky nedostane, může 
si ji vyzvednout v Informačním centru (mu-
zeum) a v pobočce knihovny na Parníku od 
12. března 2019.                Karel Kubišta



11

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ ČÍSLO 3 / BŘEZEN 2019

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.
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ROZHOVOR O ČERNOBÍLÉM TRSÁTKU
Aneb když se z  dětského koníčku stane opravdové rádio s  kytarovými riffy. Radio 
Orlicko začalo vysílat 14. října 2016 na  frekvenci 95,5 FM. Mohli jste ho naladit jen 
v  Ústí nad Orlicí, České Třebové a  nejbližším okolí. A  jak to vypadá dnes? Odpovídá 
majitel rádia Věroslav Musil.

Kam se od té doby existence Radia Orlicko 
posunula?
Momentálně pokrýváme signálem přes 100 
tisíc obyvatel ve  východních Čechách. Teď 
už nás naladí i  ve  Vysokém Mýtě, Svitavách, 
v  Litomyšli, Jablonném nad Orlicí nebo Žam-
berku. Máme ohlasy i ze Šumperska a Hradce 
Králové. Původně jsme měli vysílací anténu 
na  komíně kotelny přímo v  Ústí, ale nedávno 
jsme ji přesunuli na  vrchol Andrlova chlumu. 
Radio Orlicko je možné si pustit i přes internet 
z  www.radioorlicko.cz. Taky běží v  systémech 
kabelové televize Ústí nad Orlicí, Česká Třebo-
vá, Třebovice a Přívrat v pásmu DVB-C. Nejsme 
schopni přesně změřit, kolik lidí nás poslouchá, 
ale odhadujeme poslechovost na  30 tisíc uni-
kátních posluchačů měsíčně.

Co posluchačům nabízíte?
Dřív jsem to prezentoval jako rockovou hudbu 
od 60. let do současnosti, ale teď se věnujeme 
spíš té současné a modernější světové kytarové 
hudbě, a to nejen rockové. V rádiu se snažíme 
hudebně zaměřovat na  věci, které jsou zná-
mé především ve  světě, ale v  českém éteru se 
bohužel moc nenosí. Třeba britské hitparády, 
tam jsou výborné věci, ale my tady v Čechách 
vesměs jedeme v  normalizačním popu a  to je 
hodně smutný. Chceme posluchačům zkrátka 
přinést něco nového. Dáváme prostor místním 
kapelám. Můžou nám klidně poslat svoji na-
hrávku, a pokud je to v patřičné kvalitě, tak to 
odvysíláme. Jsme lokální rádio, takže klademe 
důraz na  místní informační servis a  kulturní 
akce v  regionu i  mimo něj. Ve  večerních hodi-
nách vysíláme žánrové pořady a rozhovory se 
zajímavými lidmi, kteří třeba bydli u vás vedle 
ve vchodě, ale ani o tom nevíte.

Jak sestavujete playlist?
Písničky vybíráme pečlivě hezky po  jedné. 
Musíme je naposlouchat, zvážit, jestli je to 
do denního playlistu nebo do nočního. Stříhá-
me tiché nájezdy a dojezdy, aby nebyla hluchá 
místa mezi písničkami. Ráno pouštíme takový 
ty nakopávačky, víc od podlahy. Přes den je to 
rocková klasika a  přes noc taková těžší alter-
nativa pro náročné posluchače. Můžete nás 
poslouchat 24 hodin denně a nebude to stejné. 
V  jiných rádiích je běžná věc opakování skla-
deb, během dvou hodin zahraje stejná písnička 
dvakrát, což my neděláme.

Dá se nějak zjistit, jak se jmenuje písnička, 
která zrovna hraje?
Buď na našem webu, když si rozkliknete playlist 
odehraných skladeb, případně jestli má poslu-
chač na svém přijímači funkci RDS s Radio Text 
Plus, tak se mu název písničky zobrazí na  dis-
pleji radia. Na  webových stránkách rádia je 
i historie odehraných skladeb, kde si každý po-
sluchač může najít písničku podle data a času, 
kdy hrála. Nebo nám může napsat na  Face-
booku nebo na e-mail a my mu to rádi dohle-
dáme. Teda pokud to není třeba rok zpátky, je 
dobré psát co nejdřív. Na webu jsou i kontakty 
na nás. 

Kromě hudby ve  vysílání nechybí mluve-
né slovo. Jaké pořady to jsou?
U nás v rádiu začíná týden nedělí. Takže v nedě-
li je pořad Café, literárně hudební večírek Karla 
Pospíšila. Ten se hodně zaměřuje na alternativ-
ní hudbu. V pondělí jsou to Paragrafy na Orlic-
ku ve  spolupráci s  akvokátní kanceláří Mačka 
& Novotná. Posluchači nám mohou posílat 
dotazy z oblasti práva a právníci ho okomen-
tují a případně poskytnou právní radu. V úterý 

večer Grossákova taktovka, tvrdší metalová 
muzika. Moderátor Tomáš Grosskopf. Ve  stře-
du vysílá Milan Džurban svůj pořad 120 minut 
Independent. Zaměřuje se na  okrajové žánry, 
od elektronické hudby přes kytarovou muziku. 
Nechybí aktuální kulturní dění, tzv. klubový 
servis. Potom běží nový pořad Long Play Club, 
což znamená, že Milan Džurban vybere něja-
kou desku, kterou pustí celou bez reklam a po-
vídání. Ve  čtvrtek má Českotřebovák Martin 
Saifrt pořad O voze a o koze, kam si zve na roz-
hovory známé osobnosti z regionu. První týden 
je to premiéra pořadu, druhý týden repríza. 
Pokud posluchač propásne nějaký pořad, tak 
si ho může pustit kdykoliv zpětně, vše máme 
uloženo k  poslechu na  našem rádiovém Mix-
cloudu, kam se dostanete třeba přes webovky 
rádia.

Co připravujete v nejbližší době?
Poprvé bychom si chtěli zkusit živé vysílání 
z  mobilního studia. Plánujeme to na  filmo-
vém festivalu Jeden svět Ústí nad Orlicí, který 
se koná 6. až 13. dubna v Malé scéně. Do Malé 
scény v Ústí nad Orlicí bychom na dva nebo tři 
dny nastěhovali pár mikrofonů a  do  éteru by 
se vysílaly rozhovory přímo z místa dění. Mělo 
by se to jmenovat Festivalové minuty. Pro nás 
to bude zajímavá zkušenost. Od  samého za-
čátku rádia spolupracujeme s  Jedním světem, 
protože to vnímáme jako zajímavou akci, která 
koresponduje s tím, že se taky snaží o kulturní 
osvětu, tak jako Radio Orlicko.

Z čeho financujete provoz Rádia Orlicko?
Rádio žije z  reklamy. Spousta lidí si myslí, že 
když platí poplatek za rádio, tak to jde i nám, 
ale není to tak. Koncesionářské poplatky jdou 
České televizi a Českému rozhlasu, jakožto ve-
řejnoprávním médiím. Soukromé rozhlasové 
stanice žijí z  reklam a PR rozhovorů. Výhodou 
reklamy v rádiu je, že člověk u toho může dělat 
jakoukoliv činnost a  tu informaci vstřebá. Re-
klama v rádiu je dlouhodobá záležitost, proto 
se snažíme navazovat třeba i roční spolupráce, 
které jsou samozřejmě i pro klienta podstatně 
výhodnější. Kromě moderátorů jednotlivých 
pořadů, kteří to dělají jako koníček ve  volném 
čase, posluchači slyší můj hlas. Kromě toho 
vysílá například i  náš technik Láďa Urbánek, 
bez kterého by taky rádio nemohlo fungovat. 
Technika je prostě alchymie a on se v ní vyzná.
Všichni vedle toho máme další práci, za kterou 
dostáváme výplatu. Tímto děkuji všem lidem, 
kteří rádio dělají zcela nezištně a s láskou. I když 
to zní jako klišé, je to tak.

Proč zrovna rádio?
Byl to můj koníček od mala. Snažil jsem se ulo-
vit vždy nějakou vzdálenou stanici a  poslou-
chat ji. V  90. letech bylo rádií spousta a  bylo 
z  čeho vybírat. Tehdy mě naprosto uchvátilo 
pražské Radio 1. Tam jsem asi před osmi lety 
nastoupil, jako moderátor – splnil se mi sen. 
Oslovil jsem tehdejšího programového ředite-
le, jestli bych tam mohl pracovat, že se mi rá-
dio líbí svým konceptem a hudbou. Od té doby 
jsem tam jezdil každých čtrnáct dní. 

pokračování na další straně >

Rádio Orlicko
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ROZHOVOR O ČERNOBÍLÉM TRSÁTKU
pokračování z předchozí strany >

Když jsem pak hledal další práci, tak jsem ob-
jevil jiné pražské rádio, které bylo dělané tak 
jako na  koleni. Tam jsem si uvědomil, že bych 
rád udělal vlastní rádio právě tady u nás, a že 
by to nemuselo být zas až tak těžké. Což byl 
velký omyl. Od  prvního úředního kroku uběh-
ly tři roky, než se Radio Orlicko ozvalo poprvé 
v  éteru. Poskládat hudební archiv, vymyslet 
koncept, aby to mělo nějaké zaměření, tech-
nicky to celé zajistit. Bylo to časově, psychicky 
a  finančně náročné. Ze začátku jsme vysílali 
z  panelového bytu 3+1. Bydlel jsem tam já 
a v pokojíčku jsem měl rádio (smích). Pak začali 
chodit moderátoři a  zvát si hosty, což už byla 
trochu neúnosná situace, spousta cizích lidí 
doma, venku auta. Takže jsme studio přestěho-
vali do pronajatých nebytových prostor, odkud 
máme pěkný výhled z okna. Kdyby měl někdo 
zájem, tak se může přijít podívat. Nejen na ten 
výhled, ale i jak to v rádiu chodí.

A  co se na  oplátku chcete dozvědět vy 
od svých posluchačů?
Zajímá nás, kde nás posluchači naladí. Chceme 
slyšet chválu, ale i  to, co bychom měli zlepšit. 
Rádio je jednostranný kanál od  nás k  lidem. 
Od lidí k nám už se informace dostávají těžko. 
Ohledně hudební skladby buď řeknou, není to 
můj šálek kávy, anebo líbí se mi to, ale už ne nic 
konkrétního. Jsme tu prostě kvůli lidem.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

EKOCENTRUM PODORLICKO

KAMENNÉ SKVOSTY  
PŘÍRODY USA
Přednáška Ing. Jiřího Šury geologa Východo-
českého muzea v Pardubicích 
Středa 6. 3. 2019 od 18:00 v ekocentru Po-
dorlicko v České Třebové.

Barvité vyprávění o divech neživé přírody 
USA (Niagara, Velký kaňon, Mt. St. Helens), 
které podnítily touhu odhalit tajemství jejich 
vzniku. Promítání fotografií přírody doplně-
né o postřehy z techniky i společnosti USA. 
Vstupné dobrovolné. 

PODVODNÍ VÝSTAVA ANEB 
OBOJŽIVELNÍCI VE SVÉM ŽIVLU
Nevšední fotografická výstava Jany Dole-
žalové a Romana Vlčka

Výstava podvodních i  nadvodních foto-
grafií vás nechá nahlédnout do skrytého ži-
vota 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 trvalých 
zábranách, vybudovaných Pardubickým kra-
jem v roce 2018.

Vernisáž výstavy se koná v  neděli 10. 
3. 2019 v  17:00 v  ekocentru Podorlicko 
v České Třebové.

Výstava bude otevřena od  11. 3. 
do 17. 3. 2019 od 9:00 do 16:00. Vstupné 
dobrovolné. Podpořeno Pardubickým kra-
jem.

BŘEZNOVÉ AKCE DĚKANSTVÍ
Setkání neslyšících 
Neděle 3. března  a  neděle 31. března  začá-
tek vždy od  14:00 hodin. Budova děkanství 
Klácelova 1 v České Třebové. Za přítomnosti 
tlumočnice.

Tradiční březnový bazar knih (kuchařky, 
dětská a další literatura) 
Sobota 16. března od 9:00 do 12:00 hodin 
Neděle 17. března od 11:00 do 12:00 hodin
Budova děkanství Klácelova 1 v České Třebo-
vé.

Setkání dvojic, které se připravují na man-
želství
Setkání se konají v  neděli odpoledne dle 
termínu stanovených na  prvním setkání zá-
jemců. Budova děkanství Klácelova 1 v Čes-
ké Třebové. Více na kolovratník@farnostct.cz 
nebo 603 58 68 55.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK O RODINĚ 
Římskokatolická farnost-děkanství Česká 
Třebová a  Česká křesťanská akademie míst-
ní skupina Česká Třebová zvou na březnový 
cyklus přednášek o  rodině a  mezilidských 
vztazích:

Gender, genderová studia
a genderová ideologie 
10. března od 16:30 hodin
Přednášející: Jaroslav Šotola, Ph.D. 
(Univerzita Palackého Olomouc)

Co rodinu ohrožuje zvnějšku
17. března od 16:30 hodin
Přednášející: Jana Jochová 
(Aliance pro rodinu)

Zkušenosti s genderem z pohledu 
maminky na  základě šestnácti let života 
ve Švédsku
24. března od 16:30 hodin
Diskuze s Markétou Drmotovou, Ph.D. z Ob-
lastní charity Letohrad

Přednáškový sál Městského muzea, Klácelo-
va 11, Česká Třebová. Vstupné 20 Kč. 
www.farnostct.cz
www.krestanskaakademie.cz

Miloš Kolovratník

INZERCE
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Upozorňujeme na uzavírky
V  březnu prosím počítejte s  uzavírkami dětského oddělení, aktuální informace na  webu 
knihovny. V měsíci čtenářů se konají besedy pro školy.
V  úterý 12. 3. bude oddělení pro dospělé otevřeno pouze do  17 hodin z  důvodu konání 
cestovatelské přednášky o Číně.
V pátek 29. 3. bude knihovna otevřena pouze do 15 hodin z důvodu konání akce Noc s An-
dersenem a v sobotu 30. 3. zavřeno. 

Děkujeme za pochopení, knihy můžete vracet bez omezení do biblioboxů umístěných před 
vchody do budovy na Smetanově ulici i na pobočce Parník (Ústecká ulice).
Další informace a  aktuální otevírací dobu naleznete na  webové stránce 
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo https://www.facebook.com/mekct/. Psát můžete 
na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.

LEGENDA Z+H
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka
LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánro-
vé palety jednu výjimku – cestopis. Navíc, 
jeho autory jsou opravdové legendy, Miro-
slav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se 
s knihami, které více než po padesáti letech 
upravil nedávný jubilant, Miroslav Zikmund, 
je opravdová výzva. Cílem tohoto LiStOVá-
Ní bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit 
dnešním generacím, kterým vše připadá tak 
samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a na-
vždy budou opravdoví „frajeři“. Legenda Z+H 
v českém cestopisu nikdy nepomine. A jak už 
to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím očekávat 
i spousta legrace. Představení pro dospě-
lé, které ale potěší i školáky. Účinkují: Pavel 
Oubram, Tomáš Drápela. Akce se koná v ne-
děli 10. 3. 2019 od 17:00 hodin. Vstupné: 
50 Kč.

Co je to LiStOVáNí?
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si 
vzal na sebe neskromný úkol – představovat 
zajímavé knihy, které se objevují na trhu. Jde 
o spojení literatury a divadelního představe-
ní s rekvizitami, kostýmy či hudebními efekty.

ČÍNA?! KUBA VENGLÁŘ
Čína je velká a  bláznivá země. Jeden den 
budete obyvatele milovat za  jejich úsměv 
a  ochotu, zatímco pozítří přinese hlubokou 
nenávist k  davům, s  nimiž musíte bojovat 
o  svůj kousek vyhlídky. Kam se oko podívá, 
tam roste nový mrakodrap, dálnice nebo 
hotel a  nic není překážkou. Nejkrásnějším 
koutům planety zde odtikávají poslední oka-
mžiky poklidné existence bez masového turi-
smu. Obyvatelé nade vše milují karban, dob-
ré jídlo a rýžovou pálenku. V „Říši středu” mají 
všechno, po čem srdce cestovatele touží, ale 
také spoustu věcí, o kterých jste raději nikdy 
nechtěli slyšet… 

Jak vidí Čínu cestovatel Kuba Ven-
glář ze Za  horami.cz, si přijďte poslech-
nout do  městské knihovny 12. 3. 2019 
v 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

NOC S ANDERSENEM 2019 
29.–30. března od 17:30 hodin
Každoroční nocování dětských čtenářů 
v městské knihovně. Vhodné pro děti z 1.–5. 
třídy. Bližší informace a přihlášky v půjčovně 
dětského oddělení. Nutná registrace pře-
dem. Přihlašování od 1. února do 15. března. 
Přednost mají děti, které se této akce ještě 
neúčastnily. Vstupné: 150 Kč. Bližší informa-
ce: martina.stosova@moderniknihovna.cz. 

Připravujeme pro vás
8. dubna 2019 vás zveme na křest nové knihy 
Blanky Kostřicové s názvem Formát šest krát 
devět od 19 hodin.

ONE MAN SHOW  
VLASTIMILA VONDRUŠKY
Přijměte pozvání na setkání se spisovatelem 
a  historikem Vlastimilem Vondruškou. Ne-
půjde o klasickou besedu, není to ani před-
náška, ale jak sám říká, jde o one man show, 
ve které se pokouší zábavně vyprávět o živo-
tě, své literární tvorbě a také o životě našich 
předků. 

Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento 
pořad Oldřich z  Chlumu – román a  skuteč-
nost nepostrádá nadhled, ale je současně 
postaven na  reálných faktech. A  protože 
se Vlastimil Vondruška jako spisovatel dívá 
na  historické prameny jinýma očima než 
školní učebnice, dozví se posluchači řadu 
překvapujících odhalení.

Akce se bude konat ve  čtvrtek 11. dub-
na v  Malé scéně, začátek je plánovaný 
na  18 hodin. Nebude chybět autogrami-
áda a  prodej knih. Vstupné 80 Kč. Vstu-
penky si můžete koupit v  předprodeji 
od  1. března v  Městské knihovně, na  od-
dělení pro dospělé v  1. patře. Více infor-
mací na info@moderniknihovna.cz.NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA  

V JARNÍM PC KURZU  
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Máte doma počítač nebo notebook a chce-
te se na  něm naučit pracovat? Pokud máte 
zájem o  výuku na  počítači, tak se mů-
žete přihlásit do  28. března 2019 osob-
ně v  městské knihovně nebo přes e-mail 
adela.voclova@moderniknihovna.cz. Počet 
míst je omezen. Začínáme 1. dubna 2019 
a cena celého kurzu je 240 Kč. Výuka probíhá 
v dopoledních hodinách na oddělení Teens-
pace, v přízemí knihovny. Jedná se o 7 lekcí. 
Těší se na Vás lektorka Adéla Voclová.

READING CHALLENGE!
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. března 2019 od 14 
hodin. Pro příchozí bude připravený BOOK 
LIST. Kdo ho odevzdá vyplněný do 11. března 
2020, dostane se do slosování a na vybrané 
čeká odměna :) Vyzývá tě knihovnice Adéla.

BOOK LIST
1. Komiks s oblíbeným hrdinou (NE časopis)
2. Kniha, která má červenou nebo modrou 
obálku
3. Kniha, kterou ti doporučil/a kamarád/ka
4. Kniha, kterou napsal český spisovatel nebo  
spisovatelka
5. Kniha v žánru fantasy
6. Naučná kniha (knihovnice poradí)
a zbývající knihy dle vlastního výběru…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE 
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a  to zejména začátečníkům. Probíhá 
vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se usku-
teční v  úterý 5. března 2019 od  17 hodin, 
tentokrát na  téma Cechy. Cena každé lekce 
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem regis-
trovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro-
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 12. března 2019, pro mlad-
ší děti (ve  věku od  5 do  8 let) od  16 hodin, 
pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 
hodin. V  březnu na  téma Truhlář. Cena ka-
ždé lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturní-
ho okruhu. V  rámci jednotlivých slohových 
epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v  měsíci. Příští setkání se uskuteční v  úte-
rý 19. března 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na  téma Linie a  skvrny. Abstrakce ve  vý-
tvarném umění. Cena každé lekce je 20 Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v  měsíci. Příští setkání se uskuteční 
v  úterý 26. března 2019 od  17 hodin, ten-
tokrát na  téma Proměny České Třebové 
(1. část). Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci 
není třeba se předem registrovat). Lektor: 
Martin Šebela.

VÝSTAVA
Interaktivní výstava Stromy jako domy s pří-
rodovědnou tematikou je zapůjčena z  Mo-
ravského zemského muzea, oddělení Dětské 
muzeum, a je pořádána ve spolupráci se ZO 
ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Výstava 
potrvá do neděle 17. března 2019. Pro ško-
ly je možné objednat doprovodný program. 

SOBOTA V MUZEU
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota v  muzeu proběhne 2. března 2019 
od 15 do 16:30 hodin. Po komentované pro-
hlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad poznáváním, 
hrami a zajímavostmi z přírody.

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA A OSLAVY  
170. VÝROČÍ TRATI  
ČESKÁ TŘEBOVÁ–BRNO
V rámci oslav 170. výročí trati Česká Třebová–
Brno bude vernisáží 4. dubna 2019 otevřena 
výstava Železnice ve  výtvarném umění. Vý-
tvarná výstava zaměřená na  železnici před-
staví umělecké předměty z  řady veřejných 
i  soukromých sbírek a  potrvá do  26. května 
2019. Další akce, které připomenou výše zmí-
něné výročí, budou zveřejněny na plakátech, 
webových stránkách muzea a v médiích. 

Informace o  akcích Městského muzea Čes-
ká Třebová naleznete i  na  webových strán-
kách muzea www.mmct.cz a  na  facebooku 
https://www.facebook.com/mmctcz.

Turistické informační centrum  
Česká Třebová

úterý–neděle: 8:00–18:00 hodin
Klácelova 11

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

E-mail: ic@mmct.cz

CESTUJEME S KNIHOU UŽ TŘI ROKY!
V  hale českotřebovského nádraží se 
21. března 2016 poprvé objevilo piano, ze 
kterého si mohl kdokoli půjčit knihu a  číst 
si ve  vlaku nebo v  autobuse. Bez registra-
ce a poplatků. A od té doby se pro cestující 
v pianu -knihovničce stále objevují detektiv-
ky, zamilované románky, sci-fi příběhy, po-
hádky a někdy i odbornější literatura. 

Každá kniha tam čeká na nového majite-
le. Pravidla piana-knihovničky jsou totiž jed-
noduchá. Můžete si půjčit knihu na  cestu 
a po přečtení ji vrátit, klidně v sousedním 
městě. Nebo do piana přineste jiné knihy, 
které už nechcete číst a doma vám zabíra-
jí místo. Pomůžete tak Městské knihovně 
Česká Třebová, která udržuje projekt při 
životě a uděláte radost dalším čtenářům. 

Za rok 2018 jsme z knihovny dovezli spo-
čítaných 2 813 knih. Piano doplňujeme vět-
šinou jednou týdně a  lidé nám knihy berou 
doslova pod rukama. Takové zásobování 

není žádná sranda, i  když to máme blízko, 
loni jsme najezdili 72 kilometrů autem a po-
stupně nanosili až 600 kilogramů knih. 

Napište nám, pokud v pianu nejsou knihy 
na  e-mail info@moderniknihovna.cz nebo 
nás kontaktujte na  Facebooku. Více o  pro-
jektu najdete na facebookové stránce @kni-
hanacestu (Kniha na  cestu Česká Třebová). 
O své dojmy z cest a čtení se můžete podělit 
s dalšími čtenáři na sociálních sítích použitím 
#knihanacestu nebo #knihadovlaku. 

Česká Třebová je už tři roky součástí pro-
jektu sdílených knihovniček, které dávají 
druhou šanci knihám, které už lidé doma 
nechtějí nebo je knihovny vyřadily ze svého 
fondu pro nedostatek místa nebo opotře-
bení. Veřejné knihovničky bývají umístěny 
v  parcích, čekárnách nemocnic nebo v  bý-
valých telefonních budkách nejen v  České 
republice, ale po celém světě. 

red Kniha na cestu
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
TŘI KRÁLOVÉ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Tříkrálová koleda v  Domově pro seniory se 
koná pravidelně začátkem ledna, ve  spolu-
práci s panem Janem Rybkou. Společně s ním 
přicházejí koledníci – Tři králové, z  Domova 
v Anenské studánce, kteří zpívají vánoční ko-
ledy a do připravené zapečetěné kasičky jim 
senioři mohou vhodit drobné mince. Ani le-
tos tomu nebylo jinak. V pátek 11. ledna pro-
šel průvod Tří králů postupně všechna patra 
a  zazpíval všem uživatelům, kteří měli chuť 
zaposlouchat se. Seniory upoutané na  lůž-
ko navštívili koledníci na pokojích. Společně 
se Třemi králi zavítala tentokrát do Domova 
i reportérka Českého rozhlasu Pardubice Víta 
Balcarová a  z  této akce připravila reportáž 
(odvysíláno 19. 1. v 9:26, lze najít v celoden-
ních záznamech na internetu v rámci pořadu 
Mezi nebem a zemí). 

Děkujeme za  spolupráci panu Rybkovi 
a  všem účinkujícím, kteří pro uživatele Do-
mova Tříkrálovou koledu připravili. Doufáme, 
že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.

AHASVEŘI
Dne 21. 1. čekalo na uživatele Domova, kteří 
se přišli podívat na hudební vystoupení dob-
rovolníků – pánů Skalického a Zoubka, veliké 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v his-
torii na  Orlickoústecku překonal hranici tří 
milionů korun. Do  603 pokladniček bylo 
vybráno celkem 3.078.392 Kč. I  tentokrát fi-
nanční prostředky poslouží Charitě na  pro-
voz řady služeb a projektů. 

Dělat tak úspěšnou a  rozsáhlou akci je 
možné jen díky spolupráci mnoha subjek-
tů. Děkujeme obecním úřadům za  pomoc 
s  pečetěním a  rozpečeťováním pokladni-
ček. Děkujeme farnostem, v  nichž se dávají 
dohromady lidé, kteří se sbírkou prakticky 
pomáhají. Zvláštní poděkování patří všem 
našim asistentům v  jednotlivých obcích 
a městech, kteří si každoročně berou na sta-

rost organizaci Tříkrálové sbírky, a samozřej-
mě koledníkům, kterých jsou v okrese téměř 
dvě tisícovky. Tříkrálová sbírka má dobrou 
prestiž u  občanů, kteří svými příspěvky 
do pokladniček vyjadřují podporu a důvěru 
Charitě. Znova se ukázalo, že žijeme v krás-
ném kraji s mnoha lidmi, kteří různými způ-
soby myslí na  druhé. Podrobné výsledky 
za celý okres najdete na www.uo.charita.cz.

Markéta Drmotová

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská Tykačova 1183, Česká Třebová www.cbtrebova.cz neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství Klácelova 1, Česká Třebová www.farnostct.cz neděle 9:30

Církev československá husitská Mlýnská 900, Česká Třebová – neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická Riegrova 283, Česká Třebová ceska-trebova.evangnet.cz neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne Smetanova 1450, Česká Třebová ceskatrebova.casd.cz sobota 9:00

PRONÁJEM KADEŘNICTVÍ  
NA SÍDLIŠTI KŘIB

Samostatný prostor v  prvním nad-
zemním podlaží čp. 2083 o  podlaho-
vé ploše 31,07 m2 je vybaven samo-
statným měřením elektrické energie, 
tepla a vody. Prostor je možno využít 
na  provozovnu kosmetiky nebo ma-
sáží.

PRONÁJEM PRODEJNY  
V CENTRU MĚSTA

v  prvním nadzemním podlaží domu 
čp. 63 na Hýblově ulici (bývalá prodej-
na MUSIC přístupná z podloubí)
Nebytový prostor o velikosti 66,71 m2 
je vybaven samostatným měřením 
elektřiny, plynu a  vody, vytápěn ply-
novým kotlem.

Bližší informace o pronájmech 
na tel. č. 736 514 901.

SLUŽBY AUDIOHELPU

Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služ-
by sociální rehabilitace, poradenství pro 
sluchově postižené, poskytovat jedenkrát 
měsíčně.
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 
13:00–15:00 v bufetu
ÚTERÝ: 12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6. 2019.
Více informací o  Audiohelpu z.s. 
na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.

překvapení. Namísto dvou hudebníků přišlo 
rovnou umělců pět. Pan Skalický s  sebou 
přivedl kolegy z  hudební skupiny Ahasveři. 
Protože hudební vystoupení bývají velmi 
oblíbená, i  tentokrát kaple Domova téměř 
„praskala ve švech“. Senioři se zaposloucha-
li do  známých melodií a  společně s  umělci 
si pobrukovali. V  závěru vystoupení došlo 
i na písničky na přání. Jednou z nich byla i „Ta 
naše písnička česká“ a po jejím dozpívání se 
již hudební odpoledne neúprosně chýlilo 
ke svému závěru.

Děkujeme hudební skupině Ahasveři 
za zážitek, který svým vystoupením darovali 
uživatelům Domova.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

INZERCE

Kniha na cestu
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ZÚČASTNILI JSME SE 
MENTORSKÉHO SETKÁNÍ  
A WORKSHOPU
Jsme žáci VOŠ a SŠ technické v České Třebo-
vé, kteří se rozhodli zapojit se do programu 
JA Czech. Založili jsme si vlastní firmu Pale-
tea. Vyrábíme 2 produkty: Náš první produkt 
jsou multifunkční paletky, které se dají využít 
jako podtácek pod hrnek, stojan na  mobil 
při sledování videí a v neposlední řadě jako 
držák mobilu při nabíjení. Naším druhým vý-
robkem jsou sypané čaje se sušenými plody 
a bylinkami, které pochází z našich zahrádek.

V  pátek 18. 12. 2018 jsme se zúčastnili 
mentorského setkání, kde jsme se setkali se 
zástupci firem od  Google, CEOS Data, Der-
macol, Citi, Forbes a  další. Setkání nám při-
neslo spoustu užitečných informací, které 
jsme zvážili a použili v našem podnikání.

Ve  středu 6. 2. 2019 jsme byli v  Praze 
na  workshopu prezenčních a  prodejních 
dovedností. Byla to akce, která nás měla při-
pravit na  Veletrh Studentských Firem Roku 
v  Praze v  Galerii Harfa. Celý den nám radili 
lidé z  JA Alumni, kteří už tímto programem 
prošli. Zkusili jsme si prezentaci na  pódiu 
i  prodej u  stánku. Byla to skvělá akce, která 
nám velmi pomohla v obou směrech.

Lenka Cerháková

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM 
JAZYCE NA ČERVENCE
Ve  dnech 24. a  25. 1. 2019 proběhlo na  ZŠ 
Habrmanova v  České Třebové školní kolo 
jazykové soutěže Olympiáda v anglickém ja-
zyce. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích - I.A 
(žáci 6. a 7. ročníku) a  II.A (žáci 8. a 9. roční-
ku). Celkem se zúčastnilo 38 žáků. Po absol-
vování písemné části měli možnost ukázat, 
jak dokáží diskutovat na  předem zvolená 
témata v ústní části. Výkony byly často velmi 
vyrovnané. V kategorii mladších první místo 
obsadil Tobiáš Vacek (6.A), druhé Jonáš Mužík 
(6.C) a třetí Filip Mareš (6.A). V kategorii star-
ších se nejlépe dařilo Filipu Štusákovi (9.B), 
druhý byl Antonín Kőnig (8.B) a na třetí příč-
ce se umístili Aneta Beranová (8.B), Vojtěch 
Bočkaj (8.B) a Tomáš Sauer (9.B). První z obou 
kategorií postupují do okresního kola. Děku-
jeme všem, kteří se do soutěže zapojili. S po-
těšením pozorujeme, jak se obecně jazyková 
úroveň žáků zlepšuje, k  čemuž tato aktivita 
výrazně přispěla. Těšíme se na příští rok.

Jana Ducháčková, vyučující AJ

KRIZOVÉ CENTRUM JAKO POSLEDNÍ 
KOSTIČKA DOPLNILA STAVEBNICI 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚZEMÍ  
MAS ORLICKO
V  lednu 2019 zahájilo svou činnost v území 
MAS ORLICKO Krizové centrum, které pro-
vozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Jedná 
se o  službu, která byla doposud dostupná 
ve Svitavách. Nyní otevře své brány i v okrese 
Ústí nad Orlicí a doplní tak síť dalších výbor-
ně fungujících služeb pro rodiny v území (ro-
dinná centra, Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi v tísni, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi).

Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje 
následující sociální služby. Krizová pomoc 
nabízí okamžitou pomoc lidem v těžké ži-
votní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit 
vlastními silami a poskytuje sociální a te-
rapeutickou péči. Odborné sociální po-
radenství je určeno každému, kdo potře-
buje odbornou poradenskou podporu při 
řešení nastalé situace. Nejčastěji pomáhá 
řešit problémy s bydlením a nezaměstna-
ností či při jednání na  úřadech a  institu-
cích. Služby „Program pro rodiny“, „Asis-
tovaný kontakt“ a „Mediace“ jsou určeny 
rodinám, které jsou již v kontaktu s odbo-
rem sociálně právní ochrany dětí. Hlavním 
cílem je především pomoci dětem, jejichž 
situace se z různých důvodů na straně ro-
dinných vztahů stala složitou a zaměřuje 
se na prevenci rozpadu rodiny nebo zmír-
nění jeho důsledků. Dohromady tvoří kom-
plexní služby, jejichž vznik v území inicioval 
odbor sociálních věcí v  Žamberku. Místo 
poskytování služby: Centrum J. J. Pestalo-
zziho, Masarykovo náměstí 86, Žamberk.

„Vznik centra považuji za  příklad velmi 
dobré spolupráce místních samospráv, kraje, 
místní akční skupiny a  poskytovatelů sociál-
ních služeb. Právě díky této spolupráci došlo 
ke  zmapování potřeb v  regionu, k  obsahové-
mu vymezení služby i  k  zajištění financování,“ 
uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální péči a neziskový sek-
tor.

Jeho slova doplnila ředitelka Pedagogic-
ko-psychologické poradny v  Ústí nad Orlicí. 
„Z mého pohledu hlavně psychologa a psycho-
terapeuta je vznik centra poslední kostičkou 
ve  stavebnici sociálních služeb, které zajišťují 
péči o  rodiny v  krizi v  našem regionu. Klienti, 
kteří neměli prostředky, aby za službami doje-
li, se ocitali v pasti. Velmi často některé služby 
suplovali odborníci ať už ze školství, jako je 
naše organizace, tak ze zdravotnictví. Rodina, 
dospělí nebo dítě potřebují v krizi svůj prostor, 
místo a čas, aby mohlo dojít ke změně. Krizové 
centrum tímto místem rozhodně může být a já 
se budu těšit na spolupráci,“ sdělila Petra No-
votná. 

Provoz služby je financován v  rámci sítě 
služeb Pardubického kraje (služby Krizová 
pomoc a  Odborné sociální poradenství), 
služby nad rámec zákona č. 108 jsou finan-
covány dotací MAS ORLICKO, z.s. ve výši bez-
mála 4 mil. Kč. 

Více informací: www.MasProOrlicko.cz
red

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – BŘEZEN
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

2.–3. 3. 2019 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127 
9.–10. 3. 2019 MUDr. Smrčková Jana, Choceň, Dolní 443, tel. 465 471 560 
16.–17. 3. 2019 MUDr. Škorpil Zdeněk, Vysoké Mýto, Štefánikova 396, tel. 465 423 824 
23.–24. 3. 2019 MUDr. Šefrna Karel, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834 
30.–31. 3. 2019 MUDr. Kalousková Milena, Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483, tel. 465 543 302

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji paní Marcele (příjmení neznám), která 
dne 30. ledna kolem sedmé hodiny ráno ne-
zištně odvezla mne a mou nemocnou man-
želku z  vymrzlé autobusové zastávky u  Pri-
mony k ordinaci dr. Horáčka. Senior doprava 
neměla volno, protože jezdila v  tuto dobu 
v Ústí n. Orlicí a byli jsme odkázáni na auto-
bus. Autobus nám ale ujel před nosem a paní 
Marcela zastavila náhodou na  autobusové 
zastávce a byla ochotná nás na požádání mé 
manželky odvézt na požadované místo. Patří 
jí za to náš velikánský dík a uznání.

Zároveň děkuji i  řidičce Seniordopravy, 
paní Kolářové, za vstřícné převozy mé man-
želky na četná lékařská vyšetření a kontroly 
v  závěru měsíce ledna a  na  počátku února 
letošního roku.

Milan Balada

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je urče-
na seniorům, osobám zdravotně oslabeným 
a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na  nákup, ke  kadeřnici atd. Senior dopravu 
ČČK lze objednat v pracovní den před pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 
728 417 506.

Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30 hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

Uzávěrka dubnového čísla Českotřebovských 
novin je 15. března 2019. Příspěvky posílejte na 
e-mail redakce@ceska-trebova.cz. Další informace 
hledejte na www.ceskotrebovskenoviny.cz.
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TRADIČNÍ MALOVÁNÍ NA SNÍH 
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Zima a  zimní období nám přináší spoustu 
radovánek, ke kterým nám slouží naše školní 
zahrada. Různá skupenství sněhu a vody nám 
přináší vždy jiný stavební materiál. Stavíme 
sněhuláky, bunkry, kloužeme se na lopatách, 
bobujeme, koulujeme se, pozorujeme vločky 
sněhu, sledujeme účinky mrazu a vody, dělá-
me pokusy.

Ve  čtvrtek 14. února si naše děti užily 
tradiční malování na  sníh. Do  připravených 
zmrzlých bábovek vstřikovaly barvy a  rado-
valy se z toho, jaké mají barevné dortíky a zá-
kusky. Jiným malířům sloužila zahrada jako 
velké plátno, na kterém svítila žlutá sluníčka, 
barevné květy i další obrázky. Svá díla si děti 
zarámovaly přírodním materiálem (šišky, kla-
cíky, kaštany, žaludy), který posbíraly v době, 
kdy je zahrada nabízela.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

VOLEJBALOVÝ PLES 2. 2. 2019 
Rok se s  rokem sešel a  opět prosto-
ry sálu a  restaurace na  Horách zaplnili 
hosté volejbalového plesu. Organizaci 
měly na  svých „bedrech“ volejbalistky 
českotřebovského Sokola ve  spolupráci 
s Geodézií Česká Třebová. 

Letos se napsal už 8. ročník a moc nás těší, 
že je o ples z řad návštěvníků takový zájem, 
jelikož bylo beznadějně vyprodáno. Tradičně 
vše vypuklo ve  20 hodin, první slovo patři-
lo moderátorce Štěpánce Pospíšilové, které 
tímto děkujeme! Seznámila hosty s  progra-
mem samotného plesu, řekla několik orga-
nizačních informací a  v  pár větách shrnula 
působení volejbalistek v sezóně. Poté přišlo 
na  řadu předtančení, které obstaraly sestry 
Sokolky (všestrannost). Vystoupení se moc 
povedlo a ženy byly oceněny mohutným po-
tleskem přítomných diváků. Mockrát jím tím-
to děkujeme a smekáme klobouk, že se stále 
scházejí a  drží se v  kondici. Byly naprosto 
úžasné. K poslechu i tanci hrál DJ René Kul-
havý, který bavil hosty až do brzkých ranních 
hodin. V průběhu večera bylo možno zakou-
pit losy do malé i velké soutěže o ceny. Čeká-
ní na hlavní slosování zpestřily dvě zábavné 
soutěže a s úderem půlnoci začalo napínavé 
losování hodnotných cen. Jako první cena 
byl dort, který dal výherce do  dražby, a  vý-
těžek z ní byl věnován volejbalovým ženám 
na  sportování. Děkujeme!!! Některým přálo 
štěstí více, některým méně, ale to nevadí, pří-
ští rok to můžete zkusit znovu :) 

Chtěly bychom vyjádřit velké DÍKY na-
šim sponzorům, partnerovi Geodézii Česká 
Třebová, všem, co se podíleli na  přípravách 
plesu a  kolektivu zaměstnanců Restaurace 

Na  Horách. Pevně věříme, že se akce líbila 
a sejdeme se příští rok zase :)

A  k  závěru pár slov o  volejbalových vý-
sledcích: Volejbalistky se k blížícímu konci se-
zóny nacházejí na pátém místě tabulky. Pro 
některé je to po předchozích ročnících mož-
ná trochu překvapení. Sokolky ale nevlastní 
elixír mládí a věřte, že dělají vše, co je v jejich 
silách. Umístění na medailových pozicích ješ-
tě není ztraceno, tak neházejme flintu do žita 
a nechme se překvapit :)

Přijďte nás podpořit na  březnové do-
mácí zápasy, které se odehrají v  Hale 
Na Skalce 9. 3. 9:00 a 13:00 proti favorito-
vi soutěže – Havlíčkův Brod a 23. 3. v zá-
věrečném zápase sezóny od 10:00 a 13:00 
proti Junior Brno. 

Iva Horáková

USIC 2019 – BRONZOVÉ MEDAILE.
MČR železničářů v  roce 2018 bylo současně 
kvalifikačními závody na USIC 2019. Na prv-
ních dvou místech v kategorii žen se prostří-
dali ve slalomu, obřím slalomu a kombinaci 
Zdena Hicklová a Zdena Hicklová junior. Za 
nimi na třetím místě skončila Jitka Pyrohtová 
z Liberce a všichni tři se kvalifikovali na USIC 
2019 do francouzského lyžařského střediska 
Samoëns.

4. 2. 2019 se konal nezbytný trénink na se-
známení se sjezdovkami a hlavním svahem, 
kde se konaly další dny závody. Začínalo se 
slalomem 5. 2. a závod nedokončila Zdena 
Hicklová junior, ale Zdena Hicklová. obsadila 
výborné 5. místo a Jitka Pyrohtová 11. místo. 
Následující den se jel obří slalom Hicklová 
Zdeňka zajela opět výborné jízdy a skončila 
na 6. místě, stejně výborné jízdy předvedla 
i Zdena Hicklová junior a závod zakončila 
na 7. místě. Jitka Pyrochtová závod zakon-
čila opět na 11. místě. Oba předešlé závody 
se jely jako dvoukolové a poslední den se 
jela kombinace jedno kolo slalomu a jedno 
kolo obřího slalomu. Zdena Hicklová junior 
v kombinaci dosáhla na 5. místo, když v ob-
řím slalomu zajela třetí nejrychlejší čas. Zde-
na Hicklová závod nedokončila výpadkem ve 
slalomu a družstvo zezadu jistila Jitka Pyroh-
tová 12. místem.

Tyto výsledky jim zajistily nečekaný 
úspěch a vynesly jim třetí místo a bronzo-

vé medaile v celkovém hodnocení národů 
za vítězným teamem Švýcarska a druhým 
teamem Francie. Muži v hodnocení náro-
dů dosáhli na 7. místo a k tomuto výsled-
ku přispěl další Třebovák Ladislav Švarc, 
který se rovněž na tyto závody v roce 2018 
kvalifikoval.

Zdena Hicklová není v  závodění v  alp-
ských disciplínách žádný nováček, pravidel-
ně každoročně na Světovém poháru Masters 
v Peci pod Sněžkou stojí na stupních vítězů, 
v  roce 2016 na MS Masters ve Špindlero-
vě Mlýně v  super G skončila na 4. místě a 
v  obřím slalomu získala stříbrnou medaili 
za 2. místo. Ani dcera Zdena Hicklová junior 
není žádný nováček. Od kategorie žáků po 
dospělé pravidelně stála na stupních vítězů 
při vyhodnocení seriálů závodů Pohár Vyso-
činy, Pohár Orlických hor a také v  jednotli-
vých závodech. Závodů se zúčastňují kromě 
závodníků z  Čech a Moravy obvykle také 
dva týmy z Polska. Je také účastníkem dvou 
Olympiád dětí a mládeže. Obě dvě jsou čle-
ny SKI TEAMU Česká Třebová, z.s. a společně 
Milanem Hicklem (syn a bratr) působí jako 
trenéři spolku a všichni tři předávají bohaté 
zkušenosti ze závodění dětem a mládeži, kte-
ré trénují. Více na www.skiteamct.cz. 

Oldřich Dostál, SKI TEAM Česká Třebová
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – BŘEZEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
4. 3. ZAVŘENO
7. 3. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 18:00–21:000 hod.

Telefon 465  531  060, mobil 734  281  024, 
e-mail: bazen@ekobi.cz. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na www.bazen-trebova.cz.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–17:30 hod.
Úterý 5:30–8:00 a 12:00–17:30 hod.
Středa 12:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 19:30–21:00 hod.

Pátek 12:00–21:00 hod.
Sobota 8:00–21:00 hod.
Neděle 8:00–21:00 hod.

Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby. Aktuální informace 
na www.ekobi.cz.

ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.

Veřejné bruslení

Sobota 2. 3. 2019 15:00–16:15
Karneval na ledě

Neděle 3. 3. 2019 13:00–14:15

Středa 6. 3. 2019 17:30–18:45

Sobota 9. 3. 2019 15:00–16:15

Neděle 10. 3. 2019 13:00–14:15

Středa 13. 3. 2019 17:30–18:45*

Sobota 16. 3. 2019 15:00–16:15

Neděle 17. 3. 2019 13:00–14:15

Středa 20. 3. 2019 17:30–18:45*

Sobota 23. 3. 2019 15:00–16:15

Neděle 24. 3. 2019 13:00–14:15

* Může být zrušeno, zápas HC Kohouti.

SOLÁRIUM

V  ostatní dny na  telefonické objednání.  
Telefon 734 351 310.

Provozní doba
Úterý 10:00–20:00 hod.
Pátek 10:00–20:00 hod.

AREÁL PEKLÁK 
V  březnu v  provozu dle sněhových podmí-
nek. Informace na webu www.peklak.cz.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKOTŘEBOVŠTÍ SPORTOVCI OKRESU 
ZA ROK 2018
Jubilejní 50. ročník ankety Nejúspěšnější 
sportovec okresu se uskutečnil 21. ledna 
v  Kulturním domě v  Ústí nad Orlicí. Oce-
nění v jednotlivých kategoriích si převzali 
také dále uvedení českotřebovští sportov-
ci.

V  hlavní kategorii dospělých se na  dru-
hém místě umístil Jan Bína, za své úspěchy 
v  kuželkách v  oddíle TJ Lokomotiva Česká 
Třebová. Třetí místo obsadila cyklistka Moni-
ka Simonová z Cyklotréninku F. Trkala a šes-
té místo patří atletce Adéle Stránské z Čes-
kotřebovského běžeckého klubu Iscarex.

V  kategorii jednotlivci dorost a  junioři si 
cenu odnesl volejbalista Lukáš Vašina z  TJ 
Sokol Česká Třebová II., dále Justýna Bou-
chalová za  rádiový orientační běh a  judista 
Vít Škrkoň, oba z oddílů TJ Lokomotiva Čes-
ká Třebová.

V kategorii jednotlivci žactvo byla oceně-
na Sára Serbousková, běžkyně klubu Isca-
rex a Nela Hýblová, která závodně plave pod 
hlavičkou TJ Lokomotiva Česká Třebová.

Prvenství mezi kolektivem dospělých 
sportovců vybojovali muži z kuželkářského 
oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová. Páté 
místo získaly hokejbalistky z TJ Lokomoti-
va Česká Třebová.

Výborné výsledky zajistily místo v  kate-
gorii kolektiv mládeže volejbalistům z TJ 
Sokol Česká Třebová II.

V poslední kategorii byl za svou práci oce-
něn volejbalový rozhodčí Kamil Renčín 
z TJ Sokol Česká Třebová II.

Mezi předávajícími na slavnostním podve-
čeru nechyběl českotřebovský místostarosta 
Josef Kopecký a hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický.

red

POSTUP KOHOUTŮ DO SEMIFINÁLE
Hokejisté České Třebové potvrdili, že patří 
mezi nejlepší týmy krajské ligy Pardubického 
kraje. Popáté za sebou postoupili do semifi-
nálových bojů, takže si i v této sezoně zahrají 
o medaile.

Po  základní části soutěže figurovali Ko-
houti na  pátém místě, ve  čtvrtfinále tudíž 
změřili síly se  čtvrtým celkem, kterým byla 
Litomyšl.

Výsledky:
Litomyšl–Česká Třebová 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Česká Třebová–Litomyšl 12:3 (8:0, 3:0, 1:3)
Litomyšl–Česká Třebová 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Česká Třebová–Litomyšl 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Konečný stav série: 3:1 pro Českou Třebovou.

Návštěvnost:
První čtvrtfinálový zápas Kohoutů s Litomyšlí 
navštívilo 707 a druhý duel 815 diváků!

Semifinálový program:

Neděle 24. února:
Chrudim–Chotěboř, 
Moravská Třebová–Česká Třebová (17:00).

Středa 27. února:
Chotěboř–Chrudim, 
Česká Třebová–Moravská Třebová (18:30).

Neděle 3. března:
Chrudim–Chotěboř, 
Moravská Třebová–Česká Třebová (17:00).

Případné 4. zápasy – úterý 5. března:
Chotěboř–Chrudim, 
Česká Třebová–Moravská Třebová (18:30).

Případné 5. zápasy – čtvrtek 7. března:
Chrudim–Chotěboř, 
Moravská Třebová–Česká Třebová (18:30).

Vladimír Vaněk, předseda klubu

Jan Bína

Justýna Bouchalová

Lukáš Vašina a místostarosta Josef Kopecký
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