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KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ ČÍSLO 7 / ČERVENEC 2019

KULTURA A VOLNÝ ČAS
6/7 sobota

VZPOMÍNKOVÝ AKT  
U POMNÍKU MISTRA JANA HUSA
10:00 / park Javorka
Město Česká Třebová a  Církev českoslo-
venská husitská ve  spolupráci s  Městským 
muzeem Česká Třebová si dovolují pozvat 
širokou veřejnost v sobotu 6. července 2019 
od 10 hodin na vzpomínkový akt u pomníku 
Mistra Jana Husa v Javorce.

VÝTVARNÁ SVINNÁ
13:00–22:00 / Svinná
Výtvarný festiválek pod širým nebem s  hu-
debním a  možná divadelním doprovodem. 
Můžete se těšit na  převážně amatérská díla 
z  nejrůznějších materiálů, setkání na  trávě 
a u vody... Vystoupí Luboš Pospíšil a Pája Tá-
boříková, Hanka Kosnovská a Veronika Hlož-
ková, Lucky Joke (Litomyšl), Goji (Hradec 
Králové), Veronika Bartošová s kapelou. Jídlo 
bude, pití taky. A  hlavně dostatek kultury, 
umění a skvělých lidí.

SRAZ KOZLOVSKÝCH RODÁKŮ
13:00 / Hospůdka U Sitařů
V hospodě u Sitařů v Kozlově proběhne dne 
6. 7. 2019 od 13:00 sraz kozlovských rodáků, 
kteří jsou tímto srdečně zváni i  s  doprovo-
dem. Pozvánka platí i pro přátele obce Koz-
lov.

10/7 středa

TŘI MALÁ PRASÁTKY
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Toy Machine. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová.

11/7 čtvrtek

KAROLÍNA
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Country Česká Třebová. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová. Vstupné dob-
rovolné.

12/7 pátek

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Drama/komedie. Česko, 
2018, 92 min. Pořádá Kulturní centrum Česká 
Třebová. Vstupné dobrovolné.

17/7 středa

MATYLDINA KNIHOVNA V PŘÍRODĚ
16:00 / park Javorka
Ahoj holky a  kluci, kóóónečně prázdniny! 
Pokud si najdete v tom prázdninovém shonu 
aspoň chvilku času, tak přijďte za námi do Ja-
vorky, kde si v  trávě pod stromem budeme 
vyprávět prázdninové pohádky, zahrajeme 
si spolu hry a také si něco zajímavého vyro-
bíme. Podložky na  sednutí budou k  dispo-
zici na  místě, s  sebou dobrou náladu. Sraz 
v 16 hodin u hříbku. Vstupné dobrovolné. 
V případě deštivého počasí se akce přesouvá 
na dětské oddělení městské knihovny, aktu-
ální informace sledujte na našich facebooko-
vých stránkách.

EZOPOVY BAJKY
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo KaKá. Pořádá Kulturní cen-
trum Česká Třebová.

18/7 čtvrtek

INTERSTATE60
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Rock/pop Česká Třebová. Pořádá 
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné 
dobrovolné.

19/7 pátek

TEN, KDO TĚ MILOVAL
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie/rodinný/krimi. 
Česko, 2018, 90 min. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

24/7 středa

TŘI POHÁDKY O HONZOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Harmonika. Pořádá Kultur-
ní centrum Česká Třebová.

25/7 čtvrtek

POMLKY
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Pop/rock Hradec Králové. Pořádá 
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné 
dobrovolné.

26/7 pátek

LÉTO S GENTLEMANEM
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie/romantický. 
Česko, 2018, 98 min. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

31/7 středa

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Jan Hrubec. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová.

SPORT
3/7 středa

PEKELNÝ KILOMETR
17:00 / areál Peklák
4. běh poháru Pekelný kilometr do  čes-
kotřebovské sjezdovky. Přihlášky na  místě 
od 16:00 hodin. Startovné 30 Kč. Délka tratě: 
1 km, 500 m, 250 m, 80 m dle kategorií. Pře-
výšení: 150 m a méně. Pořádá Atletický klub 
ISCAREX Česká Třebová, z.s.

13/7 sobota

STREETBALLHUS: ZPĚT KE KOŘENŮM
10:00 / Gymnázium Česká Třebová
22. ročník Memoriálu mistra Jana Husa. Nej-
větší streetballový turnaj v  České republice 
v mužské kategorii, ale nebudou chybět ani 
týmy žen, atraktivní individuální soutěže, ex-
hibice ve freestyle basketbalu, BALL IS zóna, 
relax zóna, dětský den s pohybovými aktivi-
tami pro děti. Výtěžek ze vstupného bude 
použit na  charitativní sbírku pro Verunku 
z Kozlova. 
V pátek 12. 7. večer se bude v areálu gymná-
zia promítat film Zlatý podraz, který ztvárnil 
osudy členů naší reprezentace a mistrů Evro-
py z roku 1946.Uzávěrka pro  srpnové vydání Českotře-

bovských novin je 15. července.
www.ceskotrebovskenoviny.cz
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VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, bě-
hem svátků 5. a 6. července budou muzeum, 
TIC, rotunda sv. Kateřiny, kaple Panny Marie 
Pomocné i  Chaloupka Maxe Švabinského 
otevřeny dle běžné otevírací doby.

14/6–1/9

NÁSTUP!
100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Městské muzeum
Výstava je pořádána ve  spolupráci s  Juná-
kem – českým skautem, střediskem Javor 
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotře-
bovského Junáka nabídne návštěvníkům 
všech věkových kategorií řadu her pro po-
bavení i poučení. Výstava potrvá do neděle 
1. září 2019.

červenec–srpen

PORTRÉTY ARCHITEKTURY
Městská knihovna
Jak název napovídá, jedná se o portréty a ar-
chitektonické výtvory ztvárněné členkami 
výtvarné skupiny Maxmilián. Výstava je k vi-
dění v provozní době knihovny, Smetanova 
ulice čp. 173.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

SOUTĚŽNÍ VÝSLEDKY TANEČNÍ ŠKOLY
Taneční škola Česká Třebová má za sebou tu nejnáročnější část soutěžní sezóny. V obou li-
gových soutěžích (CDO i TSR) máme za sebou regionální i zemská kola (MČ), ve streetových 
disciplínách dokonce i finále MČR CDO. Umístění našich reprezentačních formací se povedlo 
nad naše očekávání. Vezmeme-li v úvahu, že drtivá většina týmů se letos čerstvě přehoupla 
z původní věkové kategorie do vyšší, a část týmů se probojovala do extraligy, jsou letošní vý-
sledky dokonce lepší, než byly v roce minulém. Máme rekordní počet ligových formací a v bo-
jích o umístění jsme často byli ti nejmladší a nejmenší.
V letošním roce jsme poprvé oficiálně extraligovým týmem ve všech třech zásadních taneč-
ních stylech. V dětech a juniorech jsme skončili dokonce v první desítce extraligových malých 
skupin z celé České republiky.
Naše nejzkušenější taneční složka (Ženy) získala titul 1. vicemistra Čech v extralize. Nejde ne-
zmínit složku Gold Crew, která se z prvního místa v II. lize probojovala do extraligy a na MČR 
CDO v Praze vybojovala postup na MS IDO. Nominaci na MS IDO z podzimní ligy sólových 
a párových disciplín už mají jistou Kateřina Stránská a Martin Paděra. 
Všem tanečníkům a jejich rodičům patří velké poděkování za odvahu, pracovitost a hlavně 
podporu – tu budeme ještě moc potřebovat na MS IDO v Chomutově, na které si vybojovala 
nominaci naše discodance složka v hlavní věkové kategorii. V disciplíně discodance formací 
budeme jako jediný zástupce reprezentovat celé východní Čechy. 

ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY
Sportovní taneční klub Česká Třebová ozna-
muje termín zápisu. Ten proběhne (stejně 
jako v loňském roce) v měsíci červenci a při-
hlášku najdete na  internetových stránkách 
www.skola-ct.cz.
Zápis se týká jak nových, tak stávajících čle-
nů. 

MČR TSR 2019 – Praha
6. místo Adaptable (Butterflies)

MČR CDO 2019 – Praha
5. místo King of Africa (Ženy) – (extraliga)
7. místo Dracarys (Gold Crew) – (extraliga)
7. místo Happy Birthday (Foxes) – (II. liga)
9. místo Krvinky (Honeys) – (II. liga)
10. místo Adaptable (Butterflies) – (II. liga)
10. místo Lentilky (Bubbles + Queens) – 
(hobby)
12. místo Sing Sing Singers (Foxes + Candies) 
– (hobby)
13. místo In my mind (Candies) – (II. liga)
13. místo Survivors (Flowers) – (II. liga)

MČ TSR 2019 – Praha
2. místo – Dracarys (Gold Crew) – postup MČR
4. místo – Adaptable (Butterflies) – postup MČR
8. místo – K.I.D.Z (Angels)
8. místo – Krvinky (Honeys)
8.–9. místo – King of Africa (Ženy)
9. místo – In my mind (Candies)
10. míso – Here We Go! (Jokers)
10. místo – Survivors (Flowers)
11. místo – Happy Birthday (Foxes)
10.–12. místo – MÁRŠMELOUNI! (Bandidos)
19.–22. místo – DE–FORMACE (Spiders)

MČR CDO 2019 (Beatstreet) – Brno
8. místo – Come on (Bandidos MS) (extraliga)
9. místo – Together! (Angels MS) (extraliga)
10. místo – Here We Go! (Jokers) (II. liga)

MČ CDO 2019 – Chomutov
2. místo – King of Africa (Ženy) 
– postup MČR (extraliga)
4. místo – Dracarys (Gold Crew) 
– postup MČR (extraliga)
5. místo – Krvinky (Honeys) 
– postup MČR (II. liga)
5. místo – Here We Go! (Jokers) 
– postup MČR „Beat Street“
6. místo – In my mind (Candies) 
– postup MČR (II. liga)
7. místo – Adaptable (Butterflies) 
– postup MČR (II. liga)
7. místo – Lentilky (Bubbles + Queens) 
– postup MČR
7. místo – Survivors (Flowers) 
– postup MČR (II. liga)
7. místo – Come on (Bandidos MS) 
– postup MČR „Beat Street“ (extraliga)
8. místo – Together! (Angels MS) 
– postup MČR „Beat Street“ (extraliga)
10. místo – Sing Sing Singers 
(Foxes + Candies) – postup MČR
10. místo – Happy Birthday (Foxes) 
– postup MČR (II. liga)
10. místo – Deep Inside (Locos)
11. místo – MÁRŠMELOUNI! (Bandidos) 
(II. Liga)
20. místo – DE–FORMACE (Spiders) (II. liga)
30. místo – K.I.D.Z (Angels) (II. liga)

Hronovské jablíčko 2019 
– mezinárodní pohárová soutěž 
2. místo – Deep Inside (Locos)
3. místo – MÁRŠMELOUNI! (Bandidos)
3. místo – K.I.D.Z (Angels)
3. místo – DE–FORMACE (Spiders)

Sportovní taneční klub Česká Třebová, z.s. 

POZVÁNKA NA SRAZ 
KOZLOVSKÝCH RODÁKŮ
V hospodě u Sitařů v Kozlově proběhne dne 
6. 7. 2019 od 13:00 sraz kozlovských rodáků, 
kteří jsou tímto srdečně zváni i  s  doprovo-
dem. Pozvánka platí i pro přátele obce Koz-
lov.
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