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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/6 sobota

DEN S CZ LOKO
170 let od založení železničních dílen
10:00–16:00 / CZ LOKO
Návštěvníci na vlastní oči uvidí celý výrobní 
proces od A do Z. Doprovodný program pro 
celou rodinu nabídne různé sportovní akce, 
show s  klauny nebo malování na  obličej.  
Slavnostní křest publikace CZ LOKO – 170 let 
tradice proběhne v 11:45 za účasti starostky 
města Magdaleny Peterkové. Ve 12:45 před-
stavení a křest programu CZ Trainee. Největší 
hvězdou celého dne se stane DJ Leoš Mareš 
a jeho show, která vypukne ve 13:00 hodin.

KŘESLO PRO HOSTA
14:00 / Církev adventistů
Zveme širokou veřejnost na Křeslo pro hos-
ta s  MUDr.  Markem Miškejem ve  sborovém 
domě Církve adventistů (Smetanova 1450, 
Česká Třebová). Příspěvek dobrovolný. 
MUDr. Marek Miškej vystudoval lékařskou fa-
kultu v Praze. Od roku 2003 pracuje v Karvin-
ské hornické nemocnici jako ortoped – spon-
dylochirurg a  úspěšně se věnuje operacím 
páteře. V roce 2010 získal titul Lékař roku. Je 
ženatý, má dvě děti a žije v Třinci. 

CESTA K PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
15:30–17:30 / park Javorka
Začátek trasy je „u  hříbku“ v  parku Javorka 
v  15:30–17:30 hod. (v  tomto čase můžete 
přijít kdykoliv). Cena 30 Kč/dítě, 15 Kč/dítě 
do 3 let, doprovod zdarma. Po cestě se děti 
setkají s postavami známé pohádky a budou 
plnit jednoduché úkoly. V případě nepřízni-
vého počasí bude akce zrušena. Pořádá Dům 
dětí a mládeže Kamarád.

AKADEMIE TANEČNÍ ŠKOLY
16:00 / Zimní stadion
Již tradiční přehlídka všech choreografií, kte-
ré se podařilo za uplynulý školní rok vytvořit. 
K vidění budou všechny složky – od těch nej-
menších tanečníků až po dámy v nejlepších 
letech. V opravdu svižném rytmu vám před-
stavíme taneční styly contemporary dance 
(art), disco dance, street dance a show dance. 
Po představení bude program (za příznivého 
počasí) před halou zimního stadionu pokra-
čovat battly a afterparty. Po celou dobu pro-
gramu bude zajištěno občerstvení. Vstup: 
80 Kč, děti do 15 let 60 Kč. Vstup s místenkou: 
120 Kč. Předprodej místenek v  recepci TŠ 
(po–čt 15:00–18:00 hodin). Prodej vstupenek 
na místě.

3/6 pondělí

OFFLINE DAY
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace

Odpoledne plné deskových her. Vypneme 
compy, X-box, mobily, Wi-Fi a  zahrajeme si 
různé deskové hry, např. Bang a  jeho rozší-
ření, Uno, Ubongo, Monopoly a spoustu dal-
ších her, u kterých si budeme povídat a uži-
jeme si společně odpoledne. Můžeš přinést 
i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji hrát 
ostatní.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  
NOVÉ HLUKOVÉ STUDIE
14:00 / Velký sál kulturního centra
Veřejné projednání s  občany ohledně mo-
dernizace železničního uzlu, představení 
nové studie hluku a výsledných opatření.

4/6 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.

DP Jaro 2019
ČARODĚJKY V KUCHYNI
19:00 / Velký sál kulturního centra
Brilantní komedie kanadské autorky. Kuchař-
ky Dolly Biddleová a  Isabel Lomaxová mají 
každá svou televizní kuchařskou show. Kaž-
dá se orientuje na  jinou kuchyni a  příšerně 
na sebe žárlí. Doslova se nesnáší, a to je slabé 
slovo. Nejenom kvůli konkurenci i taky kvůli 
dávnému hříchu z mládí. Je nebezpečné vy-
skytovat se v jejich blízkosti, pokud se ty dvě 
dostanou k  sobě. A  právě těmto dvěma ri-
valkám je nabídnuta nová společná cooking 
show Čarodějky v  kuchyni. Urážky jsou pi-
kantnější než připravované pokrmy, výpady 

ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější 
než bešamelová omáčka…
Hrají: S. Pogodová, M. Dolinová, V. Navrátil / 
L. Ondřej, M. Duchek. Režie: Roman Štolpa. 
Vstupné: 350 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

5/6 středa

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÉHO
17:30 / Velký sál kulturního centra
Přednáška PharmDr.  Margit Slimákové. Po-
řádá Rodinné centrum ROSA. Rezervace 
vstupenek na rcrosact@seznam.cz. Vstupné: 
200 Kč.

I. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

6/6 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zapařit s knihovnicí na hry na X-boxu, 
např. Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoo-
py‘s, LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší 
se na  vás knihovnice Adéla. Akce se koná 
také 20. a 27. června.

EBRU – MALOVÁNÍ NA VODNÍ HLADINĚ
16:00–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a  starší děti. Se-
známíte se se základy turecké techniky malo-
vání na vodní hladině. Cena: 400 Kč. S sebou: 
přezůvky, pracovní oděv, 3 vydání starých 
novin. Lektorka: Iveta Mutlová.

7/6 pátek

BORIS PRÝGL A JANA ŽENKOVÁ
19:00 / Malá scéna
Večer slavných operních a operetních melo-
dií. Koncert ke 110. výročí založení gymnázia 
Česká Třebová. Vstup volný. Místa doporuču-
jeme rezervovat na tel. čísle 465 519 501.

8/6 sobota

CYKLO BURZA
8:00–12:00 a 13:00–15:00 / DDM Kamarád
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá první 
Cyklo burzu. Prodat můžete kola, koloběžky, 
in-line brusle, cyklo oblečení, helmy, dětské 
sedačky, chrániče a další. Příjem zboží v pá-
tek 7. 6. 2019 v čase 9:00–12:00 a 13:00–17:00 
hodin. Prodej zboží bude probíhat v sobotu 
8. 6. 2019 v  čase 8:00–12:00 a  13:00–15:00 
hodin. Výdej neprodaného zboží v  sobotu 
8. 6. 2019 v čase 16:00–17:00 hodin.
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TRAVESTI SHOW CRAZY GODDESS
20:00 / Sál restaurace Pod Skalkou
Předprodej vstupenek v restauraci Pod Skal-
kou za 290 Kč. Na místě 350 Kč (není zaruče-
no, omezený počet míst). Přes 180 min. skvělý 
program plný zábavy, hudby, tance a vtipu. 
Stolová úprava, občerstvení zajištěno. Hrají: 
Bratři v Tricku. Bližší info: 734 867 728 nebo 
775 087 274.

9/6 neděle

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

10/6 pondělí

TEAM BATTLE V NINTENDO 1-2-SWITCH
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zahrát team battle v  Nintendo 
1-2-Switch. Nevíš, co to je? Zkusíš si podojit 
krávu, zacvičit si jógu a další. Těší se na tebe 
knihovnice Adéla.

11/6 úterý

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Je určen dětem od  5 do  12 let, pro mladší 
děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro 
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 ho-
din. V červnu na téma Hospodský. Cena každé 
lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem 
registrovat). Lektor: Mgr. Radka Urbánková.

II. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
18:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

12/6 středa

MINERALOGIE OKOLÍ BANSKEJ BYSTRICE
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Mineralogie okolí Banskej Bystrice (Špania 
Dolina – Piesky, Lubietová atd.). Přednáš-
ka RNDr.  Dana Očenáše a  Miloslava Maga. 
Úvodní informace k letní exkurzi. Pořádá Mi-
neralogický klub Česká Třebová.

KONCERT EL. KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

13/6 čtvrtek

ZAPAŘ SI BEZ KNIHOVNICE
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Vezmi svoje kamarády, i  když nechodí 
do  knihovny, a  přijďte si hromadně zahrát 
nějaké hry na X-Boxu a Nintendu Switch. Těší 
se na vás knihovnice Adéla.

5. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TAŠTIČKA
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Lada Pouková. Pomůcky: vnější lát-
ku (1× 32 × 24 cm), vnitřní látku (1× 32 × 28 
cm), vefix nebo ronofix na výstuhu (1× 32 × 

24 cm), můžete si vzít ještě nějakou tenoun-
kou výstuhu na podšívku, ale není to nutné, 
záleží jak pevnou chcete taštičku mít. Me-
trážový zip (40 cm) nejlépe se dvěma jezdci, 
šikmý proužek (1 m), šicí stroj a šicí potřeby. 
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červen-
ka a  60 Kč ostatní účastníci. Informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

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

PÍSNĚ A TEXTY OSVOBOZENÉHO DIVADLA
19:00 / Malý sál kulturního centra
Pásmo textů a  písní Osvobozeného divadla 
v  podání studentů českotřebovského gym-
názia. Vstup volný.

14/6 pátek

OTÁZKY PRO VÁCLAVA MORAVCE
19:00 / Malá scéna
Otázky připravil a  pokládá hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický. Vstup vol-
ný. Doporučujeme rezervovat na  tel. čísle 
465 519 501.

15/6 sobota

OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  
GYMNÁZIA ČESKÁ TŘEBOVÁ
9:00 / areál gymnázia
9:00-18:00 – prezence účastníků, den otevře-
ných dveří, prodej upomínkových předmětů
13:00-13:30 – promenádní koncert Dechové 
hudby Řetůvanka
13:30-14:00 – projevy, řazení průvodu
14:00-15:00 – průvod abiturientů městem
15:30-16.30 – vystoupení Velkého swingové-
ho orchestru KC Česká Třebová
17:00-17:30 – vystoupení školní studentské 
skupiny 375 m n. m.
18:00-19:30 – vystoupení hudební skupiny 
VLTAVA

SLUNOVRAT 
– FESTIVAL ŽIVÉHO PRAVĚKU
13:00–18:00 / Pravěká osada Křivolík
Všichni malí i velcí návštěvníci se mohou tě-
šit na komentované prohlídky různými ob-
dobími pravěku. Děti čeká řada zážitkových 
i tvořivých dílen, jako například drcení zrna 
na mouku a následná výroba placek nebo 
lovecké techniky s poutavou přednáškou. 
Dospělé jistě zaujmou ukázky dávných ře-
mesel nebo pravěká kuchyně. Program bude 
slavnostně zakončen rituálním tancem s po-
jeným s kácením májky a zapálením nového 
ohně Slunce. Vstupné dobrovolné.

17/6 pondělí

KLUB ROSTEME SPOLU
10:00–11:00 / ROSA rodinné centrum
Pro rodiče a  děti od  18 měsíců s  Bc.  Janou 
Stolarikovou. Přijďte si zacvičit, zadovádět, 
pohrát a  poznat nové kamarády. Závody 

v  lezení odstartují kolem 10:30 hod. Vstup 
zdarma v rámci Týdne sportu.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
15:00 / Městské muzeum

18/6 úterý

KLUB RODIČŮ S MIMINKY
8:30–11:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si příjemně odpočinout od  každo-
denních stereotypů a užít si sebe navzájem. 
S  Bc.  Janou Stolarikovou, tel.: 733  763  824. 
Vstup zdarma v rámci Týdne sportu. 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určen nejširšímu okruhu zájemců 
o  výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul-
turního okruhu. Příští setkání se uskuteční 
na téma Krásné jako setkání deštníku a šicího 
stroje na operačním stole… Surrealismus ve vý-
tvarném umění. Cena každé lekce je 20 Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

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

19/6 středa

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  
ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum

TANEC TRIBAL
18:00–19:00 / ROSA rodinné centrum
Tanečnímu stylu ATS (American Tribal Style) 
se v  Rose věnuje taneční skupina Amapola 
Tribe. Pro tento styl je charakteristická ta-
neční skupinová improvizace doprovázená 
obvykle hrou na  činelky. Tanec se inspiruje 
flamenkem, břišními, indickými i  africkými 
tanci. Přinést Vám může radost z tance, zdra-
vé sebevědomí, pevnější postoj a  mnoho 
dalšího. S Evou Hüblovou, tel.: 608 970 357. 
Vstup zdarma v rámci Týdne sportu.

20/6 čtvrtek

VÝLET ŽELEZNÉ HORY A ŽLEBY
V 7 hodin odjezd. Pořádají Senioři České re-
publiky, místní organizace Česká Třebová. 

KLUB PRO TĚHOTNÉ ŽENY  
S PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVOU
17:30–18:30 / Rosa rodinné centrum
S  Bc.  Lenkou Jasanskou, tel.: 607  624  491. 
Vstup zdarma v rámci Týdne sportu.

22/6 sobota

SOBOTA V MUZEU
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi. Po  ko-
mentované prohlídce výstavy Nástup! 100 let 
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skautingu v České Třebové se návštěvníci mo-
hou těšit na příjemně strávený čas nad kvízy 
a hrami s českotřebovskými skauty.

25/6 úterý

WORKSHOP RELAXACE,  
NADHLEDU, SEBEPÉČE
13:30
Pořádá Rosa rodinné centrum. Workshop 
proběhne v  přírodě v  pěší vzdálenosti 
od České Třebové, lektorka Mgr. Martina Hol-
cová. Setkání v projektu Pečuj doma a s námi 
– setkání pečujících. Diakonie ČCE, informa-
ce Magdaléna Grünbecková 604  299  659, 
magdalena.grunbeckova@diakonie.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. Příští setkání se uskuteční 
na téma Proměny středu České Třebové. Cena 
každé lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.

26/6 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

VANDRÁCI – VAGAMUNDOS
20:00 / Velký sál kulturního centra
Honza Révai, Pavel Liška na  cestě střední 
Amerikou. Vstupné: 270 Kč. Pořádá Biker 
zone CAFE59, sledujte plakáty. Předprodej 
www.TICKETLIVE.cz a CAFE59.

30/6 neděle

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA  
– JEDEME NA VÝLET
15:00 / Velký sál kulturního centra
Ahoj Broučkové! Tak a  je tady naše zbrusu 
nové představení, ve kterém vám zazpíváme 
nejnovější písně z  našeho prvního DVD fil-
mu – Jedeme na výlet. Společně se naučíme, 
co se má a co ne s písničkou Jojojo nenene, 
zalítáme si s  Letí neletí, pomůžeme Budu-
línkovi, nepustíme zlého vlka ke  kůzlátkům 
s písničkou Vlk a kůzlátka, vytvoříme největší 
Stonožku Ponožku, dokonce přijede i Vodník 
Brekeke a  možná si Káča zatančí s  čertem... 
A protože my, broučkové, Umíme cokoli, bu-
deme tančit na písničky: Bláznivý den, Tanči 
tanči a Elo elo veselo! Po představení nebude 
chybět autogramiáda a společné focení. Tak-
že pojďte na výlet s námi! Těšíme se na vás! 
Vaši Štístko a  Poupěnka. Délka představe-
ní je cca 60 minut. Představení je vhodné 

pro děti od  2 let. Vstupné 160 Kč zakoupíte 
na www.ticketportal.cz.

SPORT
5/6 středa

PEKELNÝ KILOMETR
17:00 / areál Peklák
3. 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. Převý-
šení: 150 m a méně. Pořádá Českotřebovský 
běžecký klub ISCAREX. 

8/6 sobota

O TŘEBOVSKÉHO STĚNOLEZA 2019
9:30 / Lezecká stěna Česká Třebová
3. závod seriálu Orlický Monkey Cup. Ho-
rolezecký klub Česká Třebová vás zve 
na 8. ročník lezecké soutěže pro děti a mlá-
dež. Prezentace: 8:30–9:00 hod. Začátek zá-
vodu: 9:30 hod. Konec v odpoledních hodi-
nách. Startovné: 50 Kč.

23/6 neděle

BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC
10:00 / budova VDA, Kozlovský kopec
28. ročník závodu. Start závodu před budo-
vou VDA, Habrmanova ul. Přihlášky na místě. 
Startovné: 100 Kč. Délka tratě (převýšení): 
5200 m, převýšení 230 m. Traťový rekord 
v kategorii mužů drží Robert Krupička časem 
17:29 a  v  kategorii žen českotřebovská zá-
vodnice Michaela Stránská časem 20:32. Nej-
vyšší účast byla na 22. ročníku – 151 závodní-
ků. Vloni se zúčastnilo 100 běžců. Závod není 
určen jen pro elitní závodníky, ale je otevřen 
široké veřejnosti bez omezení. Pořádá Čes-
kotřebovský běžecký klub ISCAREX.

30/6 neděle

ČESKOTŘEBOVSKÝ CYKLOMARATON
8:00–16:00 / Areál Peklák
Start a  cíl jedenáctého ročníku závodu je 
ve  sportovním areálu Peklák, pod tribunou 
fotbalového klubu. Delší trasa pojede nově 
1 okruh o celkové délce 50 km s převýšením 
1200 metrů. Krátká trasa pojede 27 km s pře-
výšením cca 450 metrů. Různé kategorie. 
Nedílnou součástí jsou dětské závody, které 
začnou až po  startu hlavní kategorie. Poté 
bude pro nejmenší připraven program DDM 
Kamarád. 

VÍCEDENNÍ AKCE
6–7/6

ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ
ZUŠ Česká Třebová
V budově ZUŠ na Tyršově nám. 81, Česká Tře-
bová od 14:00 do 18:00 hodin. K zápisu zve-
me děti od 5 let. Podrobnější informace získá-
te na tel. 465 531 056 nebo na www.zusct.cz. 
Přihlášku podávejte pouze elektronickou 
formou, kterou naleznete na  našich webo-
vých stránkách. 

NOCOVÁNÍ V ROSE  
PRAVĚKÉ S DINOSAURY
ROSA rodinné centrum
Od 17:00 do 15:00 hodin následujícího dne. 
Pro děti od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let 
s doprovodem jednoho z rodičů. Připraveny 
budou různé hry a tvořivé dílny. S sebou: ka-
rimatku, spacák, hygienu, oblečení na spaní, 
MAZLÍKA, může být i  kostým (není povin-
ný). Přihlásit se můžete do  4. 6. 2019. Cena 
300 Kč (pro dalšího sourozence 250 Kč), dítko 
do 3 let + rodič = 300 Kč. Sleva 10 % pro ma-
jitele rodinných pasů. V  ceně je večeře, sní-
daně, oběd, ovoce a  zelenina a  pitný režim 
po celou dobu.

17–21/6

TÝDEN SPORTU
21. ročník sportovní a kulturní akce. Podrob-
nosti na www.tyden-sportu.cz.

27–30/6

SVĚTOVÝ POHÁR V HOKEJBALE
Zimní stadion
Světový pohár hráčů hokejbalu do 16 let a dí-
vek do 18 let. Na mezinárodní turnaj dorazí 
také dva silné výběry z Kanady, nebude chy-
bět ani Slovensko či Velká Británie. Součástí 
Světového poháru bude bohatý doprovod-
ný program pro fanoušky a malé hokejbalo-
vé ratolesti stejně jako plánovaná přátelská 
utkání reprezentací Česka a Slovenska v ka-
tegorii U14.

Uzávěrka pro posílání příspěvků do příš-
tího vydání Českotřebovských novin je 

15. června 2019 (včetně).
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VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 h.

14/6–1/9

NÁSTUP!  
100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Městské muzeum
Vernisáž výstavy Nástup! 100 let skautingu 
v České Třebové proběhne ve čtvrtek 13. červ-
na 2019 od  17 hodin. Výstava je pořádána 
ve spolupráci s Junákem – českým skautem, 
střediskem Javor Česká Třebová. Úvodní 
slovo pronesou vedoucí střediska Pavel Vo-
máčka a zástupce vedoucího střediska Old-
řich Pešina. Hudbou doprovodí Filip Karlíček, 
Magdalena Špičáková a  Matěj Holakovský. 
Výstava o  dějinách českotřebovského Juná-
ka nabídne návštěvníkům všech věkových 
kategorií řadu her pro pobavení i  poučení. 
Výstava potrvá do neděle 1. září 2019.

3/5–30/6

MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
Foyer u velkého sálu kulturního centra
Putovní výstava Muzea v  přírodě Vysočina. 
Výstava Mozaika tradiční lidové kultury Par-
dubického kraje představuje významné fe-
nomény lidové kultury, které byly pro svoji 
jedinečnost zapsány na  krajský seznam ne-
materiální kultury a dodnes se udržují. Mož-
ná bude pro návštěvníky překvapivým zjiš-
těním skutečnost, že na území Pardubického 
kraje se vyskytují obyčeje s  názvy Vodění 
jidáše, stavění Velikonoční stromu a pořádá-
ní Velikonočního věnečku nebo významná 
tradice amatérského loutkářství. Další oblas-
tí, kterou výstava přibližuje, je znalost tradič-
ních řemeslných postupů – například výroby 
dýmek, dřevěných hraček nebo ručního tkal-
covství.
Otevřeno denně 9:00–12:00 a  14:00–17:00 
s výjimkou 3. 6., kdy bude z provozních dů-
vodů zavřeno.

28/5–2/6

ITALIANO ANEB PO ITALSKU 
Výstavní síň kulturního centra
Pořádá LINGVIA GROUP. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

5–30/6

VÝSTAVA K 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
GYMNÁZIA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Výstavní síň kulturního centra
Výstava fotografií ze života školy. Vernisáž se 
uskuteční 4. 6. 2019 v  17:00 hodin. Otevře-
no denně 9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

10–16/6

ORCHIDEJE NAŠÍ PŘÍRODY
Ekocentrum Podorlicko
Výstava fotografií botanika J. Friedeho před-
stavuje ucelený soubor vstavačovitých rost-
lin, které lze najít v  naší přírodě. Vernisáž 
výstavy bude v  neděli 9. 6. od  17:00 hodin. 
Výstava otevřena od 10. do 16. 6. 2019 v eko-
centru Podorlicko od 9 do 17 hodin.

10–16/6

VÝSTAVA ŽIVÝCH KAKTUSŮ  
A SUKULENTŮ
Ekocentrum Podorlicko
Prodejní výstava kaktusů a  sukulentů spo-
jená s  pěstitelským poradenstvím. Vstupné 
dobrovolné. Otevřeno od 10. do 16. 6. 2019 
od 9 do 17 hodin.

květen–červen

MANDALY
Městská knihovna
Mandaly Jany Benátské.

KINO SVĚT
1/6 sobota

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA 
(FRANCIE, ČÍNA) 2D
17:00
S  příchodem prvních sněhových vloček 
do  údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat 
zásoby na  zimu. Jenže během této rutinní 
operace dojde ke  katastrofě. Malá beruška 
nešťastnou náhodou zapadne do balíku, kte-
rý je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, 
nádherném prostředí, které ale skrývá mno-
hé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze 
jedna cesta: dát dohromady starou partu! 
A  tak beruška, mravenec a  pavouk znovu 
spojí své síly a vydávají se na záchrannou vý-

pravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká je 
nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpe-
čí. A čas neúprosně běží… Režie: H. Giraud, 
T. Szabo. Mládeži přístupno, animovaný, ro-
dinný, český dabing, 92 min. Vstupné: 100 Kč.

3/6 pondělí

AVENGERS: ENDGAME (USA) 2D
19:00
Hrozivé události způsobené Thanosem, 
který vyhladil polovinu života ve  vesmíru 
a  silně oslabil Avengers, vedou zbylé su-
perhrdiny k  tomu, aby ve  strhujícím finále 
22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: 
Endgame sebrali poslední síly a  pokusili se 
vrátit úder. Hrají: R. Downey jr., Ch. Evans… 
Režie: A. Russo, J. Russo. Mládeži přístupno 
od 12 let, akční, dobrodružný, český dabing, 
182 min. Vstupné: 100 Kč.

6/6 čtvrtek

GODZILLA II. KRÁL MONSTER (USA) 3D
19:00
Ve  výpravném akčním dobrodružství se 
Godzilla střetne s  jedněmi z  nejznámějších 
monster v  historii popkultury. Nový film 
sleduje osudy kryptozoologické agentury 
Monarch, jejíž členové změří síly s armádou 
obrovských monster, včetně impozantní 
Godzilly. Ta se střetne s gigantickou radioak-
tivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také 
svým největším nepřítelem, trojhlavým 
Kingem Ghidorahem. Když tyto předpo-
topní druhy, které byly doposud pokládány 
za  pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojovat 
o nadvládu a samotná existence lidské rasy 
tak visí na  vlásku. Hrají: M. Bobby Brown, 
V. Farmiga… Režie: M. Dougherty. Mládeži 
přístupno od 12 let, akční, dobrodružný, sci-
-fi, titulky, 132 min. Vstupné: 150 Kč.

8/6 sobota

PSÍ POSLÁNÍ 2 (USA) 2D
17:00
Některá přátelství jsou věčná, a to i v pokra-
čování celosvětově úspěšného rodinného 
filmu Psí poslání. Ve  filmu Psí poslání 2, na-
lezne milovaný pes Bailey nový smysl života. 
Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, 
a společně se vydají na místa, která si nedo-
kázali ani ve  snu představit. Tak začíná Bai-
leyho dobrodružná cesta několika životy na-
plněnými láskou, přátelstvím, věrností a také 
několika fakt skvělými drbáními na  bříšku. 
Hrají: B. Gilpin, D. Quaid… Režie: G. Mancu-
so. Mládeži přístupný, rodinný, český dabing, 
108 min. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

10/6 pondělí

X-MAN: DARK PHOENIX (USA) 3D
19:00
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutin-
ní záchrannou misi na oběžné dráze k ohro-
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žené posádce raketoplánu, zdá se, že mají 
vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně. 
Ale zdání klame. Jean Grey (Sophie Turner) 
je zasažena neznámou a  smrtící kosmickou 
silou, která ji promění v jednoho z nejsilněj-
ších mutantů. I s podporou ostatních X-Me-
nů Jean zápasí nejen se svou nově nabitou 
a  nestabilní silou, ale i  se svými osobními 
démony. Postupně se dostává do děsivé spi-
rály a  ztrácí nad sebou kontrolu. Navíc její 
myšlení začíná ovlivňovat tajemná postava 
(Jessica Chastain), která přichází s nebezpeč-
nými návrhy na  využití její ničivé síly. Grey 
se mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou 
nejen pro své nyní již bývalé přátele z  řad 
mutantů, ale pro celou planetu. X-Meni tak 
musí čelit svému nejbližšímu i nejničivějšímu 
nepříteli – jednomu z nich. Režie: S. Kinberg. 
Mládeži přístupno, akční, fantasy, český da-
bing, 114 min. Vstupné: 150 Kč.

12/6 středa

BIO SENIOR
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY (ČR) 2D
18:00
Velká cesta kolem světa končí! Poslední vý-
prava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč 
kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát 
není žádná žena a  putování smečky mužů 
v čele s cestovatelem Danem Přibáněm na-
bírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede 
z  Indie až domů. Překonává Himaláje i  dik-
tatury, láme výškové rekordy i  prchá před 
policií. Přestože jde mnohokrát do  tuhého, 
mezinárodní česko-slovensko-polská posád-
ka bojuje se všemi nástrahami s černým hu-
morem, sebeironií a občas na hraně politické 
korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpát-
ky definitivně dokazuje, že není třeba dra-
hých terénních vozů, aby člověk projel celý 
svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů. 
Mládeži přístupno, dobrodružný, 114 min. 
Vstupné: 60 Kč.

16/6 neděle

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK (ČR) 2D
17:00
Televize TvMiniUni vysílá, a i tentokrát tvrdí, 
že odpoví i na ty nejvšetečnější dětské otáz-
ky. Ovšem popravdě pan Vrána dnes nemá 
moc dobrou náladu, a tak žádá pana praješ-
těra Voráčka, aby vybral jenom lehké otáz-
ky a  ty složité vyřadil… ale pozor!!! Žádné 
otázky od  dětí tu nejsou, všechny zmizely! 
A  s  nimi zmizel i  lapač otázek. Do  TvMiniU-
ni navíc začínají volat znepokojení rodiče. 
Něco se stalo s jejich dětmi. Najednou už se 
na  nic neptají, nemají žádné otázky! Žádné 
proč, nač, jak, kde, kolik, a  co když? Všem 
z TvMiniUni začíná být jasné, že se děje něco 
závažného. Rozjíždí se velké pátrání plné 
dobrodružství i záhad. Stopy nakonec vedou 
až k  herně, kterou řídí chlapeček Bambino 
a strašidelná a nepříjemná paní Konvičková. 
Spolu ukradli lapač otázek, aby všem dě-

tem vysáli z hlav jejich otázky. Hrají: P. Liška, 
B. Poláková… Režie: J. Jirků. Mládeži přístup-
no, animovaný, rodinný, 80 min. Vstupné: 
120 Kč.

22/6 sobota

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (USA) 2D
17:00
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se sku-
tečností, že není jediným oblíbencem své 
paničky Katie, a už jsou na obzoru další neče-
kané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten 
chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký 
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou 
miminko. Jelikož bylo naprosto bezbranné 
a neschopné, začal ho Max na každém kroku 
hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vy-
tvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi 
naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! 
Pobyt v přírodě znamená pro každé městské 
zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými 
venkovany (nejhorší jsou krocani). Ani Maxo-
vi kamarádi z prvního dílu nezažívají zrovna 
dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane 
na  hlídání Maxovu nejoblíbenější hračku, 
která jí spadne do bytu plného vzteklých ko-
ček, a ona se pro ni musí v přestrojení právě 
za kočku vydat. Mládeži přístupno, animova-
ná komedie, český dabing, 86 min. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

24/6 pondělí

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
(USA) 3D
19:00
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi 
před šmejdem z  vesmíru. Ve  svém novém 
dobrodružství čelí dosud největšímu glo-
bálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu 
agentovi v  organizaci Mužů v  černém. Hra-
jí: Ch. Hemsworth, T. Thompson… Režie: 
F. Gary Gray. Mládeži přístupno od  12 let, 
akční sci-fi, komedie, český dabing, 118 min. 
Vstupné: 150 Kč.

25/6 úterý

BIO SENIOR
TERORISTKA (ČR) 2D
18:00
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je 
Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, kte-
rá si jednou řekne, že už si nechce připadat 
jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci 
lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže 
ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene 
si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu 
z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku 
rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, 
jako je vražda složitá morálně, je nesnadná 
i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momen-
tálně v  podmínce (Pavel Liška), dává cenné 
životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jed-
noduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco 
posere.“ Hrají: I. Janžurová, M. Hofmann. Re-

žie: R. Bajgar. Mládeži přístupno od 12 let, ko-
medie, drama, 95 min. Vstupné: 60 Kč.

27/6 čtvrtek

BRANKÁŘ (NĚMECKO, VB) 2D
19:00
Brankář přináší dramatický životní příběh le-
gendárního fotbalisty Manchester City Berta 
Trautmanna, který se v poválečné Anglii pro-
sadil navzdory svému německému původu. 
Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii 
a  ženu svého života Margaret, a  díky svým 
výjimečným schopnostem a  vytrvalosti se 
dokázal z  nenáviděného „nácka“ stát brit-
ským národním hrdinou. Bert Trautmann se 
narodil v Německu v roce 1923 a během vál-
ky se jako výsadkář aktivně zapojil do bojů. 
Ke konci války byl zajat britskými vojáky a dr-
žen v táboře, kde si všimli jeho talentu. Na-
vzdory počáteční nenávisti fanoušků působil 
v týmu Manchesteru v  letech 1949 až 1964. 
Zlom v  jeho kariéře přišel v  roce 1958 ve fi-
nále Anglického poháru, kdy pro svůj tým 
vybojoval vítězství, když dohrál zápas na-
vzdory život ohrožujícímu zranění. On a jeho 
životní láska Margaret ale musí čelit i dalším 
ranám osudu… Hrají: D. Kross, F. Mavor… 
Režie: M. H. Rosenmuller. Mládeži přístupno 
od 12 let, životopisný, drama, romantický, ti-
tulky, 120 min. Vstupné: 90 Kč.

29/6 sobota

ALADIN (USA) 2D
17:00
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím po-
uličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cí-
levědomé princezně Jasmíně a džinovi, který 
je dost možná klíčem k  jejich budoucnosti. 
Film režíruje Guy Ritchie, který do  pohád-
kového přístavního města Agrabahu vne-
se svižnou a  strhující akci. Režie: G. Ritchie. 
Mládeži přístupno, dobrodružný, komedie, 
rodinný, český dabing, 128 min. Vstupné: 
100 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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


