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ZÁPIS DĚTÍ  
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
ČESKÁ TŘEBOVÁ  
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Dne 6. 6. 2019 a 7. 6. 2019 proběhne v bu-
dově ZUŠ na Tyršově nám. 81, Česká Tře-
bová od 14:00 do 18:00 zápis do ZUŠ Čes-
ká Třebová. K zápisu zveme děti od 5 let.

Základní umělecká škola v České Třebové 
nabízí výuku těchto oborů:
• hudební obor (klavír, cembalo, el. klávesy, 

akordeon, housle, violoncello, kytara, příč-
ná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, 
fagot, saxofon, trubka, trombon, lesní roh, 
bicí nástroje, sólový a sborový zpěv)

• taneční obor (klasické a moderní tance)
• výtvarný obor (plošná a  prostorová tvor-

ba, keramika)
• literárně-dramatický obor (dramatická 

průprava, dramatika a  slovesnost, pohyb, 
práce v souboru a přednes).

Podrobnější informace získáte na  tel. 
465 531 056 nebo na www.zusct.cz. Přihláš-
ku podávejte pouze elektronickou formou, 
kterou naleznete na našich webových strán-
kách. 

Jarmila Holcová

STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ
SLAVNOSTNÍ STŘEDISKOVÝ OHEŇ SV. JIŘÍ 
POŘÁDANÝ KE 100 LETŮM SKAUTINGU 
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Slavnostní střediskový oheň sv. Jiří pořáda-
ný ke  100 letům skautingu v  České Třebo-
vé jsme v  pátek 26. 4. 2019 v  17:00 zahájili 
slavnostním nástupem všech oddílů se 
vztyčením státní vlajky za  zpěvu junácké 
hymny. Následně se jednotlivé oddíly před-
stavili svým pokřikem. Čestným hostem nám 
byla paní starostka města Česká Třebová 
Mgr.  Mag daléna Peterková, která nám slav-
nostně předala, do rukou vedoucího středis-
ka Pavla Vomáčky, novou střediskovou vlajku 
vyrobenou právě k  příležitosti oslav 100 let 
Českotřebovského skautingu.

Po  nástupu a  společném focení jsme se 
všichni uchýlili ke slavnostnímu ohni.

U  slavnostně zapálené osmistěnné pa-
gody jsme zavzpomínali na stoletou historii 
s našimi oldskauty, kteří vstupovali do Juná-
ka po  válce, dvakrát zažili zákaz skautingu, 
postavili základy současné budovy střediska 
a pomáhali s obnovením skautingu v letech 
1968 a  1989. Vyslechli jsme si jejich příběh 
a poselství.

Užili jsme si zbytek táboráku za zpěvu pís-
ní, potěšeni setkáním se skauty napříč všemi 
oddíly našeho skautského střediska Javor 
Česká Třebová.

Jakub Fibigar – Donald, vedoucí 33. oddílu

Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
www.javorct.cz

Vernisáž výstavy Nástup! 100 let skautin-
gu v  České Třebové se uskuteční v  měst-
ském muzeu 13. června od  17 hodin. Vý-
stava potrvá do 1. září.

ČERVNOVÉ NOVINY
Obsahují pozvánku na veřejné projedná-
ní nové studie hluku v projektu moder-
nizace železničního uzlu, na opakované 
projednání návrhu Územního plánu 
Česká Třebová a  jednání zastupitelstva 
města. 

Dále se můžete těšit na kulturu, sport, 
ale i  další události pro děti či dospělé. 
Z kalendáře akcí vybírám Cesta k perníko-
vé chaloupce pořádaná DDM Kamarád, 
Akademie 2019, Den s  CZ LOKO, Sluno-
vrat, zápis dětí do ZUŠ a závěrečné kon-
certy, Pekelný kilometr, Týden sportu, Běh 
na  Kozlovský kopec, Světový pohár v  ho-
kejbale 2019, Českotřebovský cyklomara-
ton… Je naplánována výstava fotografií 
orchidejí,  živých kaktusů a  sukulentů 
v  Ekocentru Podorlicko i  první Cyklo 
burza v DDM Kamarád. Červnové dny se 
ponesou ve znamení oslav 110 let od za-
ložení Gymnázia Česká Třebová a 100 let 
skautingu v České Třebové! Podrobnosti 
na stránkách novin.

Hana Sychrová, redaktorka
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POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jednání zastupitelstva města je napláno-
váno na pondělí 17. června 2019. Jednání 
je veřejné a  koná se od  15 hodin v  budově 
městského muzea. Usnesení ZM jsou zveřej-
něna na úřední desce, v elektronické podobě 
na  adrese www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je 
vždy uveřejněna pozvánka na  jednání ZM 
a jeho program.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NOVÉ PROTIHLUKOVÉ STUDIE K PROJEKTU 
REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO UZLU ČESKÁ TŘEBOVÁ
První veřejné představení projektu moder-
nizace železničního uzlu Česká Třebová se 
uskutečnilo v dubnu 2018. Tehdy byly v Ná-
rodním domě představeny výsledky hlukové 
studie, dle které bylo navrženo 5764 met-
rů protihlukových stěn v  průměrné výšce 
4,53 m.

Na konci března letošního roku se vedení 
města seznámilo s  výsledky nové hlukové 
studie. Ty byly nejdříve 23. května projed-
nány s  obyvateli dotčených lokalit (ulice 
Slovanská, Sadová, Tykačova, Masarykova, 
Pernerova, Na  Milíři, Kubelkova, Vily, Neru-
dova, Dukelská, Na Drahách) a na červen se 
připravuje projednání pro veřejnost. 

Vzhledem k využití nových metod je rozsah 
navržených protihlukových opatření výrazně 
nižší než u původního návrhu. Výsledkem je 
celková délka 955 metrů stěn v  průměrné 
výšce 2,59 m. Do přípravy konečného návrhu 
bude investorem Správou železniční doprav-
ní cesty (SŽDC) přizván i městský architekt.

Veřejné projednání s  občany ohledně 
modernizace železničního uzlu, před-
stavení nové studie hluku a  výsledných 
opatření, se uskuteční v pondělí 3. června 
2019 ve  14:00 hodin ve  velkém sále kul-
turního centra.

red

SOUD ODMÍTL ODVOLÁNÍ DVOU 
MUŽŮ SOUZENÝCH ZA PÁD 
STŘECHY SPORTOVNÍ HALY
Soud v  Pardubicích zamítl odvolání dvou 
mužů souzených kvůli pádu střechy spor-
tovní haly Skalka v České Třebové. Projektant 
Pavel Škorpil byl v  první instanci Okresním 
soudem Ústí nad Orlicí loni v září odsouzen 
na dva roky vězení s podmíněným odkladem 
na dva roky, statik Jiří Khol, který měl projekt 
kontrolovat, dostal stejný trest. Oběma soud 
uložil ještě peněžité tresty, Škorpilovi 200 tis. 
korun a  Kholovi 100 tis. korun. Statik navíc 
dostal tříletý zákaz činnosti. Oba muži byli 
obžalováni z obecného ohrožení z nedbalos-
ti.

„Odvolací trestní soud dnes potvrdil rozsu-
dek soudu prvního stupně, tedy podmíněné 
tresty odnětí svobody, zákazu činnosti i  pe-
něžité tresty pro obžalované dva projektanty 
konstrukce střechy ve  sportovní hale v  České 
Třebové, kde byl investorem Pardubický kraj. 
Figurujeme v celé kauze také jako poškozený. 

Musím vyjádřit uspokojení, že po  dvou le-
tech je věc před právní mocí. Rok trvala obnova 
konstrukce i  střechy samotné, Pardubický kraj 
uplatnil reklamaci a  náhradu škody, zároveň 
Policie ČR do roka ukončila vyšetřování, předa-
la věc státnímu zástupci, ten navrhl obžalobu 
dvou obviněných. Soud první instance uznal 
vinu a nyní po odvolání ve druhém stupni roz-
hodnuto o  zamítnutí odvolání. Třebová není 
druhý případ jako Studénka. Jsem tomu rád, 
protože právě to jsme bezprostředně po  pádu 
střechy slibovali veřejnosti,” vyjádřil se k situaci 
na svém facebookovém profilu Martin Neto-
lický, hejtman Pardubického kraje.

Ke  zřícení střechy sportovní haly došlo 
v  lednu 2017 při florbalovém turnaji do-
rostenců den před slavnostním otevřením. 
Všichni hráči i diváci stihli utéct ven.

Novou tělocvičnu pro SŠT a  VOŠ Česká 
Třebová stavěla pro Pardubický kraj společ-
nost Profistav Litomyšl, na  střechu si najala 
subdodavatelskou firmu Cocolegno. Původ-
ně náklady činily téměř 58 milionů korun, při 
opravě kraj zvolil jiný typ střešní konstrukce, 
proto zaplatil navíc 5,9 milionu korun jako 
rozdíl za použití plnostěnných vazníků místo 
příhradových. Škody ve výši asi 20 mil. korun 
se hradily z pojištění generálního dodavatele 
a subdodavatele. 

Hala byla znovu otevřena 11. ledna 2018 
a od té doby slouží nejen studentům střední 
a vyšší odborné školy, ale také sportovním 
oddílům.

red

V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ JE TEĎ NEJBOLAVĚJŠÍM MÍSTEM KOSTEL SV. JAKUBA

Krajské zastupitelstvo v dubnu schválilo programové dotace na kulturu, sport a cestovní ruch, 
které pomohou i v České Třebové. O stavu památkových objektů v Městské památkové zóně 
v České Třebové i o stavu krajského majetku v tomto městě jednal s vedením města 1. náměs-
tek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

„Městské muzeum například s přispěním našich dotací rekonstruuje krásnou sbírku asi 30 his-
torických dámských čepců z  Českotřebovska z  přelomu 19. a  20. století. Na  čelní stěně radnice 
pomůžeme s opravou pískovcového znaku města a dnes jsem přislíbil i naši pomoc při výspravách 
celkové fasády staré radnice,“ řekl Roman Línek a pokračoval: „Podobně jako ve všech dalších 
místech kraje, kde o  to požádali, finančně přispějeme České Třebové také na  opravu drobných 
křížků, které už po mnoho let provázejí naši krajinu.“

Česká Třebová má krásně opravenou Rotundu sv. Kateřiny, ale horší je to se stavem koste-
la sv. Jakuba přímo v městské památkové zóně. „Kostel je přirozeným duchovním a kulturním 
centrem města, pořádá se tu i řada akcí pro veřejnost a potřebuje vyspravit zdi a obnovit fasádu. 
Město proto hledá možnosti, jak spojit síly a  finance s  biskupstvím, Ministerstvem kultury, kra-
jem i soukromými dárci,“ informoval 1. místostarosta Dalibor Zelený. „Domluvili jsme se, že tuto 
finančně náročnou investici bychom měli společně směrovat do příštího roku,“ uvedl k tomuto 
tématu Línek.

Ve městě vlastní Pardubický kraj kromě SŠT a VOŠ i historickou budovu gymnázia, které 
nyní postupně projde energeticky-úspornými opatřeními. Na přilehlém pozemku vybudova-
lo příjemnou venkovní učebnu a relaxační zahradu. „S městem si vycházíme v majetkových zá-
ležitostech tradičně vstříc. Všechny budovy těchto škol jsou nyní v našem majetku, a pokud nějaký 
objekt už nepotřebujeme, nabízíme ho přednostně městu,“ sdělil Línek.

Nové investiční projekty v České Třebové teprve chystají, ale vedení radnice nechce zůstat 
stranou ani letošního krajského bienále Stavby roku v Pardubickém kraji, kam přihlašuje re-
konstrukci mateřské školy U Koupaliště.

tz, red

foto: archiv Pardubického kraje
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ TŘEBOVÁ
Opakované veřejné projednání upraveného a  posouzeného návrhu Územního plánu 
Česká Třebová a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území 
se bude konat ve středu 19. června 2019 v 15:00 hodin v badatelně Městského muzea 
Česká Třebová, ulice Klácelova čp. 11.

Návrh Územního plánu Česká Třebová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru rozvoje 
města a investic Městského úřadu Česká Třebová, 3. patro budovy a na www.ceska-trebova.cz 
(Městský úřad/odbor rozvoje města a investic/rozvoj a územní plány/Územní plán Česká Tře-
bová) od 17. 5. 2019 do 26. 6. 2019.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a sta-

veb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, 
ve  kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží.                      red

POHŘEBNÍ SLUŽBA V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
BUDE ZNOVU ZPROVOZNĚNA  
AŽ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Od  dubna letošního roku je v  ul. Hřbitovní 
1160 v České Třebové dočasně uzavřena kan-
celář pohřební služby, obřadní síň i kremato-
rium. Pro sjednávání pohřbů je možné ob-
rátit se na pohřební službu v Ústí nad Orlicí 
nebo v dalších městech.

Městská společnost Eko Bi s. r. o. převzala 
objekt od  dosavadní soukromé provozova-
telky a zahájila opravu elektroinstalace a to-
pení. 

Oproti tomu na kremační technologii ne-
jsou podstatné závady, v letošním roce dojde 
pouze k doplnění zařízení na úpravu popela 
a k opravě vyzdívek. Kremační linka by měla 
být provozuschopná ještě dalších pět let, ale 
počítá se s životností spíše dva roky. V průbě-
hu této doby dojde k  odstranění druhé pů-
vodní pece, která se už léta nepoužívá, a při-
pravení místa pro novou pec. 

K  vyřízení smutečních vzpomínek je 
k  dispozici kancelář ve  společnosti Eko 
Bi s.r.o. na  Semanínské ulici 2050, Čes-
ká Třebová, ve  dnech pondělí a  středa 
od  12:00–15:00 hod. nebo přes e-mailovou 
adresu katerina.dudlova@ekobi.cz. Pro bližší 
informace k  pohřební službě můžete volat 
na telefonní číslo 733 615 000.

red

DEN ZEMĚ JSME SLAVILI UŽ PODVANÁCTÉ
Oslavy Dne Země se v uplynulých týdnech konaly v celé republice a 14. května 2019 jsme 
si tento svátek připomněli i my v České Třebové. Jako již tradičně proběhl v režii odboru ži-
votního prostředí Městského úřadu Česká Třebová a v úzké spolupráci s českotřebovskými 
školami a dalšími organizacemi – ČSOP Podorlicko, ČSOP Zlatá studánka, Dům dětí a mládeže 
Kamarád, Rosa rodinné centrum, Vodní skauti, Lesní pedagogové Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů, včelař pan Jaroslav Mašek, Střední škola zemědělská a  veterinární Lanškroun 
a společnost EKO-KOM a.s.

Počasí akci nepřálo tolik jako v uplynulých dvou letech, ale déšť se naštěstí Javorce vyhnul. 
Přes chladné počasí dorazily do parku stovky dětí z českotřebovských škol, aby prověřily své 
enviromentální znalosti v mnoha soutěžích a hrách. Také se mohly seznámit s prací včelaře 
i lesníka, ochutnat produkty z lanškrounské školní mlékárny nebo se projet na kánoích vod-
ních skautů. Po absolvování minimálně poloviny připravených aktivit čekala děti v cíli drobná 
odměna. 

Paralelně s programem v Javorce probíhaly v Malé scéně přednášky o nejbohatších eko-
systémech planety Země, které byly určeny zejména pro starší studenty; globální témata je 
opravdu zaujala  a nadchla. Dále byly jako tradičně zajištěny exkurze pro děti na skládce v Tře-
bovici a českotřebovské vodárně.

Letošní soutěž, která už je trochu tradicí, byla zaměřena na ochranu ptáků. Velmi nebez-
pečné jsou pro ně velké prosklené plochy, jako jsou například autobusové zastávky. Skupiny 
českotřebovských dětí pod vedením svých pedagogů se pokusily sedm z nich kreativně pole-
pit a vyzdobit tak, aby byly pro malé pěvce bezpečnější. Hlasování o tu nejkrásnější autobu-
sovou zastávku probíhalo během aktivit v Javorce. Pro hlasování byly znovu využity kelímky, 
do kterých děti dostávaly ochutnávku horkých bylinných čajů, ty v úterním chladném počasí 
přišly jistě vhod. Účastníci Dne Země vyhodnotili jako vítěze zastávku v ulici Nádražní, 
kterou vyzdobily děti ze 7.A ZŠ Nádražní. Druhé místo obsadila zastávka Parník – ško-
la od 8.B ZŠ Ústecká, třetí místo studenti primy Gymnázia a jejich vesmírná zastávka 
u zdravotního střediska. Za odbor životního prostředí

Lenka Špaisová

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.

vítězná autobusová zastávka  v ul. Nádražní

7.A ZŠ Nádražní
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
V souladu s novelou tiskového zákona č. 46/2000 Sb. zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Česká Třebová.

PIRÁTI PRACUJÍ PRO MĚSTO!
Před volbami jsme slíbili, že budeme pracovat pro město. Jak se nám to daří, posuďte sami.
1. Nastartovali jsme jednání k zavedení elektronického hlasování při jednáních ZM a úpravu 
Jednacího řádu umožňující přímé přenosy z jednání.
2. Podílíme se na přípravě hotspotů veřejné wifi sítě v projektu WIFI4EU.
3. S Českými radiokomunikacemi spolupracujeme na zlepšení příjmu DVBT-2 ve městě.
4. Pracujeme na zapojení města do projektu SMART city. Cílem je digitalizace úřadu, propo-
jenost a co nejširší využitelnost systému s městskou kartou například v knihovně a dalších 
místech. Podstatné je zapojení do systému otevřených měst. Cílem je transparence financí 
včetně rozklikávacího rozpočtu. Zúčastnili jsme se konference o SMART city v Brně a spolu-
pracujeme na projektu Otevřená města (více na www.otevrenamesta.cz). Tam se inspirujeme 
a přejímáme řešení užitečná pro město.
6. V  rámci IT komise jsme doporučili open source systém Golemio jako jádro systému pro 
Smart City. Jde o otevřený software dostupný prakticky zadarmo oproti placeným řešením 
velkých firem.

Na  prosazování pirátských myšlenek přirozeně spolupracujeme a  vyjednáváme a  jsme 
rádi, že se nám daří o užitečnosti pirátských principů přesvědčovat naše kolegy v zastupitel-
stvu i odborných komisích. Bez spolupráce se neobejdeme a ke komunální politice prostě 
patří. Dlouhodobě říkáme, že nechceme být opozicí za každou cenu a myslíme, že naše dosa-
vadní činnost to jen potvrzuje. Jsme Piráti. Držíme kurz.

Jiří Ducháček, Česká pirátská strana

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 
– TO JE MAP II
První rok projektu je úspěšně za námi. A za tu 
dobu jsme pro vás a  vaše děti připravili 
na  území Orlickoústecka a  Českotřebovska 
volnočasový kroužek, kulaté stoly, worksho-
py, ukázkové hodiny, semináře, výjezd 
s  pedagogicko-psychologickou poradnou, 
příměstský tábor a  mnoho dalšího. Napří-
klad v  rámci projektu Od  semínka po  sklizeň 
probíhá téměř každý měsíc workshop pro 
děti z  Klubu Rébus v  České Třebové, dále 
pravidelně pořádáme workshopy na  VOŠ 
a SŠT Česká Třebová pro základní školy v ČT, 
v  rámci projektu Zahrady MŠ proběhla ex-
kurze do zrevitalizované zahrady MŠ Chleny 
a  nyní na  zapojených školkách probíhá plá-
nování, jakým způsobem chtějí zrevitalizovat 
školkovou zahradu oni. A takových úžasných 
projektů máme v MAP II spoustu, všechny si 
můžete prohlédnout na našem webu. Ohlasy 
na  jednotlivé akce jsou velmi pozitivní, pře-
svědčte se sami: „sympatická lektorka, která 
mluví z praxe“, „velice příjemná atmosféra, zají-
mavé postřehy“, „otevřený a respektující přístup 
k žákům“, „inspirativní setkání“.

Moc děkujeme za  váš zájem, ceníme si 
ho. Pokud jste se ještě nestihli zapojit, tak 
nevadí, projekt MAP II bude probíhat až 
do dubna 2022, takže bude ještě mnoho pří-
ležitostí, jak se zapojit. Projekt MAP II ale není 
jen o  pořádání zajímavých akcí, pravidelně 
také probíhají jednání pracovních skupin 
i Řídícího výboru, ve kterém máme zapojeno 
mnoho zajímavých osobností, které k  dění 
ve  školství mají také co říct a  pomáhají ho 
spolu s námi rozvíjet a zdokonalovat.

Všechny důležité a zajímavé informace na-
leznete na našem webu www.maporlicko.cz, 
kde si můžete vybrat, zda vás zajímají pláno-
vané aktivity, proběhlé aktivity, dlouhodobé 
aktivity, nebo cokoli dalšího. Víte například, 
zda je škola vašeho dítěte do nějakého našeho 
projektu zapojená? Podívejte se na náš web! 
Z každého projektu i akce zde najdete mnoho 
fotografií a informací. Aktuality uvádíme také 
na našem facebooku, takže pokud nechcete, 
aby vám něco uteklo, můžete nás sledovat 
i zde: www.facebook.com/MAP.Orlicko/.

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií. Nositelem projektu je MAS ORLIC-
KO, z.s. 

Lucie Osuská

ŠKOLY V ČESKÉ TŘEBOVÉ BUDOU MODERNIZOVAT 
Dvě českotřebovské školy se dočkají ino-
vací v hodnotě 3 milionů korun. Podívejte 
se na  to, které školy a  jaké změny to bu-
dou.

O podporu MAS úspěšně žádala Základní 
škola Česká Třebová, ulice Nádražní, kde je 
cílem projektu vylepšit učebnu dílen tak, aby 
byl pro děti předmět přitažlivý, a především 
aby je obohatil o praktické dovednosti, které 
stará učebna nabídnout nemohla. Základ-
ka do dílen pořídí nové IT vybavení, ostatní 
manuální pomůcky a  to, na  co se děti bu-
dou těšit jistě nejvíc, bude nová 3D tiskárna! 
V  loňském roce byl na  ZŠ Nádražní podpo-
řen projekt na modernizaci jazykové učebny, 
učebny ICT a přírodních věd.

Další podpořená škola ve  městě bude 
VDA Česká Třebová. V  rámci projektu bude 
zrekonstruována a  nově vybavena zámeč-
nická dílna a  kovárna v  budově odborného 
výcviku v  areálu Skalka. Dílnu chce škola 
dovybavit tak, aby studenti neztráceli zájem 
o technické a řemeslné obory a aby si odná-
šeli praktické dovednosti odpovídající dneš-
ním technologiím. 

Česká republika patří mezi země s  vy-
sokým zastoupením studentů i  absolven-
tů technických oborů v  oblasti odborného 
vzdělávání, i přesto je ale poptávka po tech-
nických a také řemeslných pracovních silách 
stále nenasycena, proto jsme rádi, že takto 
můžeme podpořit vzdělávání a šance na udr-
žení zájmu o tyto obory tak zvýšit. 

V  dubnu zasedala Valná hromada MAS 
ORLICKO z.s., a  podařilo se jí schválit pod-
poru 21 projektů za bezmála 30 milionů ko-
run, které putovaly k  vybraným projektům 
středních a základních škol na území Orlicka. 
Snahou projektů bylo modernizovat techni-
ku a dovybavit učebny a postarat se tak o to, 
aby prostředí pro žáky a studenty bylo atrak-
tivnější, aby splnilo aktuální technické poža-

davky a nabídlo tak žákům a studentům roz-
manitější a kvalitnější prostředí pro výuku. 

MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organiza-
ce, působící v  oblasti komunitně vedeného 
místního rozvoje. V  programovacím období 
2014–2020 realizuje dotační podporu území 
ve výši cca. 180 mil. Kč a  strategické pláno-
vání a vzdělávání v rámci projektů místního 
akčního plánování ve výši bezmála 22 mil. Kč. 

Všechny projekty určené s  podporou 
MAS území Orlicka jsou zveřejněny na webu 
www.MasProOrlicko.cz.

tz, red

MATEŘSKÁ ŠKOLA V 
HABRMANOVĚ ULICI  
SE DOČKÁ ZATEPLENÍ
V květnu začala realizace akce zateplení 
MŠ Habrmanova v hodnotě téměř 20 mil. ko-
run z rozpočtu města. Mateřská škola dostala 
stavební povolení na zateplení obvodových 
stěn a střech všech budov mateřské školy, 
včetně výměny střešní krytiny. V plánu je 
také výměna dřevěných oken a dveří za plas-
tové, rekonstrukce kotelny včetně výměny 
plynových kotlů i instalace vzduchotechniky 
do jednotlivých tříd školky. Stavební práce 
probíhají za provozu. Zbývající tři mateřské 
školy ve městě už byly zatepleny a moderni-
zovány v minulých letech.

red

Workshop pro ZŠ / foto: MAS Orlicko, z.s.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 LET
Fiala Jan 8. 6. 1949 Česká Třebová
Jansová Libuše 15. 6. 1949 Česká Třebová
Michna Jiří 16. 6. 1949 Česká Třebová
Havlíková Jana 18. 6. 1949 Česká Třebová
Ferusová Zdenka 19. 6. 1949 Česká Třebová
Drábek Jaromír 23. 6. 1949 Česká Třebová
Rudolf Petr 23. 6. 1949 Parník
Pinčka Pavel 30. 6. 1949 Česká Třebová
Seidl Miroslav 30. 6. 1949 Parník

75 LET
Bouška Miroslav 1. 6. 1944 Parník
Plodr Radoslav 5. 6. 1944 Česká Třebová
Myšík Jiří 10. 6. 1944 Česká Třebová
Vaňousová Marie 17. 6. 1944 Parník

80 LET
Novák Richard 9. 6. 1939 Parník
Pirklová Emilie 16. 6. 1939 Česká Třebová
Gabler Heřman 26. 6. 1939 Parník

85 LET
Vaníčková Jindřiška 2. 6. 1934 Česká Třebová
Fišerová Olga 17. 6. 1934 Česká Třebová
Jindrová Libuše 26. 6. 1934 Česká Třebová

90 LET
Hudeček Zdeněk 8. 6. 1929 Česká Třebová

91 LET
Blažková Anna 19. 6. 1928 Česká Třebová

92 LET
Krásová Marie 3. 6. 1927 Česká Třebová
Šebek Jindřich 4. 6. 1927 Česká Třebová
Beranová Miroslava 15. 6. 1927 Česká Třebová

Jubileum – květen 2019

75 LET
Havelková Milena 29. 5. 1944 Česká Třebová

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!
Ondřej Mikuláš, Dlouhá Třebová 
a Lenka Hulínová, Rajec, Slovensko

Lukáš Horváth, Vysoké Mýto 
a Petra Motlová, Jablonné nad Orlicí

Ruslan Rešetar, Česká Třebová 
a Natálie Hotra, Ústí nad Orlicí

ZLATÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Martě 
a Stanislavu Dufkovým, kteří oslavili 50. výro-
čí uzavření manželství. Do  dalších let přeje-
me hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Martin Dobeš a Petra Ginzlová s dcerou Nikol
Jan a Lucie Jasanských se synem Lukášem
Přemysl Plch a Hana Duchoňová 
s dcerou Zuzanou
Stanislav Zábrž a Iveta Pirklová s dcerou Marií
Josef a Lenka Hejlovi s dcerou Eliškou
Petr Šmehlík a Jana Čipčalová 
se synem Adamem
Miroslav Hajný a Barbora Heinzová 
se synem Šimonem
Jakub a Lucie Pecinovi se synem Dominikem
Václav Pěnčík a Petra Pražáková 
s dcerou Emou
Vít a Kateřina Balcarovi s dcerou Karin

Petr Miko a Tereza Kyzlinková 
se synem Davidem
Jakub a Zdeňka Kubištovi s dcerou Zdeňkou
Tomáš Jiroušek a Andrea Tenenková 
s dcerou Terezou
Jindřich a Šárka Špačkovi s dcerou Emmou
Jakub Roller a Ilona Zahálková 
s dcerou Valerií
Tomáš a Veronika Lukesovi s dcerou Victorií
Ondřej Horák a Veronika Rohalová 
se synem Markem
Jan a Radka Končických se synem Janem
Vladimír Hrdina a Michaela Mašková 
s dcerou Michaelou

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

5. BENEFIČNÍ NOTOVÁNÍ, TENTOKRÁT JARNÍ
Již tradiční Benefiční notování se letos po-
prvé konalo v květnovém termínu, program 
však zůstal věrný tradici. Mezi vystupujícími 
byl Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Mi-
lana Špičáka, který posluchače přesvědčil 
o  tom, jak dobře toto hudební těleso je se-
hráno. Novým hostem byly děti z  Naděje 
z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
z  Borku, které si secvičily Tradiční a  přitom 
současnou romskou pohádku, za kterou skli-
dily zasloužený potlesk. Celým podvečerem 
hosty provázela Magda Frišová a  publikum 
seznámila s  aktuální činností spolku. Závěr 
hudebně-dramatického odpoledne náležel 
„hymně“ spolku, kterou přišla zazpívat jeho 
zakladatelka Zuzana Kupková. Jarní atmosfé-
ru doplnila pestrá květinová výzdoba. I přes 
to, že kulturní program ve městě a okolí byl 
11. května velmi bohatý, veřejnost nás přišla 
v hojném počtu podpořit. Děkujeme městu 
Česká Třebová za finanční podporu a všem, 
kteří s námi táhnou za jeden provaz. Vstupné 
dobrovolné bude použito na podporu aktivit 
spolku. 

Emma Kameníková

5. Benefiční notování / foto: Sára Blaško
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MALÉ PŘIPOMENUTÍ PARÁDNÍHO VEČERA
Dvacátého pátého dubna doplnil Zdeněk 
Neterda českotřebovskou hudební scénu 
o  další přitažlivý program, za  který by se 
nemusel stydět žádný profesionál. Velký ex-
periment v podobě pozvánky pro legendár-
ní skupinu Druhá tráva se opravdu vyplatil. 
Zcela zaplněný sál Národního domu přivítal 
vynikající hudebníky, kteří právě v České Tře-
bové zahájili své velké jarní turné. Parádní 
koncert, ve  kterém vedle Roberta Křesťana 
defilovala plejáda špičkových sólistů byl čas-
to doprovázen bouřlivým potleskem nadše-
ného publika.

Jedním z vrcholů večera bylo vystoupení 
amerického zpěváka a  multiinstrumentalis-
ty Charlie McCoye, který exceloval brilantní 
hrou na  foukací harmoniku. Dárkem pro 
vytrvalé diváky, i  pomyslnou zlatou tečkou 
za vystoupením, byla velká autogramiáda.

Jsem rád, že jsem mohl být „při tom“ a můj 
obdiv patří nejen nestárnoucí kapele, ale 
především Zdeňkovi, který si na bedra nalo-
žil tak organizačně náročný úkol. Již nyní se 
těším na říjnový, v pořadí již třetí, Pohodový 
pátek.

Milan Michalski

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM 
SKUPINY DRUHÁ TRÁVA
Dvacátého pátého dubna se uskutečnil v Ná-
rodním domě koncert skupiny Druhá tráva, 
jejímž hostem byla hudební legenda Charlie 
McCoy. Rád bych touto cestou udělal tečku 
za  hudebním svátkem, který naplnil sál Ná-
rodního domu a  zároveň poděkova všem, 
kteří mi s organizací této akce pomáhali.

Za finanční podporu děkuji Ing. Michalovi 
Kadlecovi – Geodézie Česká Třebová s. r. o., 
Městu Česká Třebová, společnosti SIGAS – CZ 
s. r. o., LDM servis, spol. s r. o. a GTT a. s. Za za-
jištění výborného občerstvení pro účinkující 
děkuji paní Ivetě Venclové a  pomocníkovi 
na  telefonu Honzovi „Hubertovi“ Janíčkovi. 
Nemalou měrou přispěl ke  zdaru koncertu 
i majitel „Nároďáku“ pan Skakun. Velmi děku-
ji ředitelce Městského muzea Česká Třebová 
paní Mgr. Janě Voleské za ochotu a vstřícnost 
při distribuci vstupenek.

Diváci vytvořili při koncertu skvělou 
a bouřlivou atmosférou, čehož si velmi cení 
všichni členové skupiny Druhá tráva i já. V su-
perlativech se o vystoupení v České Třebové 
vyjadřovala i paní Ruth Ellen Gruber – novi-
nářka jedněch z největších periodik v USA.

Závěrem bych rád pozval fanoušky 
pohodové muziky a  mluveného slova 
na 19. říjen do Kulturního centra v České 
Třebové na „PPP 2019 – pohodový pátek 
potřetí“. Pozor, je to sobota!

Zdeněk Neterda

ADRESA: ČESKÁ TŘEBOVÁ. UNICORN OTEVÍRÁ SVÉ 23. VÝVOJOVÉ CENTRUM
Společnost Unicorn Systems, přední evropský dodavatel infor-
mačních systémů a  řešení v  oblasti informačních a  komunikačních 
technologií, na  konci dubna slavnostně otevřela své 23. vývojové 
centrum. K šestnácti českým a šesti zahraničním pobočkám přibyla 
pobočka v  České Třebové, druhém největším městě Pardubického 
kraje. Místní IT specialisté se budou podílet především na správném 
chodu systémů, které podporují evropský trh s  elektrickou energií, 
zajímavý potenciál však nabízí i místní projekty v samotné České Tře-
bové. 

Aktuálně pracuje na pobočce v Moravské ulici prvních pět spolu-
pracovníků, do konce roku by se měl počet zvýšit na více než 10 IT 
specialistů a dále růst. Unicorn v místě nabídne pozice vhodné pro 
absolventy, studentům vysokých škol umožní dlouhodobou spolu-
práci formou stáží při práci na reálných projektech. 

Již déle než rok Unicorn spolupracuje s  Vyšší odbornou školou 
a Střední školou technickou Česká Třebová. Její studenti mají mož-
nost účastnit se přednášek a  workshopů vedených specialisty Uni-
cornu a také absolvovat Večerní školu programování. Získané vědo-
mosti a zkušenosti pak mohou ještě rozšířit studiem na vysoké škole 
Unicorn College. 

„Otevření pobočky v České Třebové je potvrzením naší filosofie jít s prací 
za  lidmi do  regionů. Využíváme ty nejmodernější technologie, a  proto 
nepotřebujeme naše spolupracovníky koncentrovat do velkých poboček 
ve  velkých městech. Pracovat mohou plnohodnotně prakticky odkud-
koli. Dva z kolegů, kteří zde pracují, jsou místními rodáky a vrací se tak 
vlastně domů,“ řekl Lukáš Zrzavý, produkční ředitel Unicorn Systems, 
který pobočku v České Třebové slavnostně otevřel společně s hejt-
manem Pardubického kraje Martinem Netolickým a místostarostou 
města Daliborem Zeleným. 

Jeho slova potvrzuje Ondřej Bouška, jehož úkolem bude zajistit 
chod a rozvoj pobočky: „Česká Třebová je sice menší město, ale společ-
ně se spádovou oblastí nabízí zajímavý potenciál, který zatím nebyl ze 
strany IT společností využíván. Unicorn je první společností svého dru-
hu, která zde bude působit. Město samotné přitom považujeme za velmi 
pokrokové z  hlediska využívání moderních technologií, hodně se zde 
diskutuje o konceptu tzv. chytrého města, a to je oblast, která nás vel-
mi zajímá. Budeme pracovat na velkých projektech pro zákazníky z celé 
Evropy, což znamená nejen zajímavou práci, ale i příležitost pro rychlý 
kariérní růst při budování nové pobočky.“ 

tz, red

Závěrečný koncert KPH Prague Brass Ensemble / foto: Michal Horák



7

KULTURA A SPOLEČNOST / ČERVEN 2019

MODELÁŘI Z ČESKÉ TŘEBOVÉ OPĚT DOBÝVAJÍ SVĚT
Mnozí z čtenářů si jistě vzpomenou na feno-
menální úspěch místních modelářů z minu-
lého roku, kdy v  maďarském Mosonmagya-
róváru (zkráceně Mošoňi) vyhráli mistrovství 
světa a  posbírali zlaté medaile, kde mohli, 
včetně ocenění „Best of...“

I  letos jsme se vydali reprezentovat bar-
vy města do  zahraničí. A  opět úspěšně. Jiří 
Anděl získal zlatou medaili a Tomáš Hrdlička 
dokonce dvě zlaté. A  to v  mistrovských ka-
tegoriích bojové techniky různých měřítek. 
Miloň Jareš, stejně jako minulý rok, za svou 
úžasnou plachetnici dostal ocenění „High 
commended.“ 

Mistrovství světa ale není jen o soutěžních 
úspěších, ale také o navazování vztahů. Letos 
se mi podařilo navázat kontakty s německý-
mi a  polskými kluby, které na  naší domácí 
soutěži Vehikl ještě nikdy nebyli. Slovo dalo 
slovo a  snad se můžeme těšit, že se Vehikl 
v nových prostorách VOŠ a SŠT rozroste ještě 
do širších evropských rozměrů.

Hned týden po mistrovství světa jsme se 
opět vydali na  cestu, tentokrát v  úzké sou-
těžní dvojici s  Jirkou Andělem. Cílem bylo 
Štefánikovo Krídlo na  Slovensku, v  Ivanke 
pri Dunaji. Což je jen kousek od místa, kde se 
přesně před sto lety, dne 4. 5., zřítil a tragicky 
zahynul Milan Rastislav Štefánik. V Česku ne-
právem zapomenutý spoluzakladatel Česko-
slovenska. Soutěž pořádaná přímo na počest 
M. R. Štefánika měla letos šestý ročník, který 
jak se zdá, je také poslední. Inu, lepší datum 

si kolegové ze Slovenska přát nemohli. Své-
ho idola uctili kvalitní soutěží, které se nedá 
nic vytknout. A nám se podařilo opět získat 
první místa ve svých kategoriích. 

První půlrok soutěží je prakticky za  námi 
a můžu konstatovat, že letos se nám opravdu 
dařilo skvěle na všech soutěžích, které jsme 
zatím navštívili. Tak nám držte palce i  dál. 

Anebo se k nám rovnou můžete přidat. Rádi 
poznáme nové modeláře z  našeho okolí. 
Najdete nás třeba na Facebooku, stačí zadat 
KPM Česká Třebová.

Vítek Vrog Přívratský, imperátor soutěže 
Českotřebovský Vehikl 2019

SLUNOVRAT 2019
V sobotu 15. června 2019 od 13:00 do 18:00 ožije Pravěká osada Křivolík již tradičními oslavami letního Slunovratu! Všichni malí i velcí 
návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky různými obdobími pravěku. Děti čeká řada zážitkových i tvořivých dílen, jako napří-
klad drcení zrna na mouku a následná výroba placek nebo lovecké techniky s poutavou přednáškou. Dospělé jistě zaujmou ukázky dávných 
řemesel nebo pravěká kuchyně. Program bude slavnostně zakončen rituálním tancem spojeným s kácením májky a zapálením nového ohně 
Slunce. Atmosféru osady doplní živá zvířata, hudební vstupy, obchůdek se suvenýry a každý se bude moci posilnit v místním koutku s občer-
stvením. Akce se koná za podpory Pardubického kraje a Města Česká Třebová. Vstupné na akci je dobrovolné.

David Maršálek, Bacrie z.s.

Uzávěrka pro posílání příspěvků, foto-
grafií a objednávek inzerce do červenco-
vého vydání Českotřebovských novin je  

15. června 2019 (včetně).
www.ceskotrebovskenoviny.cz

ilustrační foto: Bacrie z.s.

Vítězný model plachetnice Miloně Jareše
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GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
ČASOVÝ HARMONOGRAM OSLAV 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

úterý 4. 6. 2019 – Vernisáž výstavy fotografií ze života školy, Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová od 17 hodin
pátek 7. 6. 2019 – Večer slavných operních a operetních melodií, Boris Prýgl, Jana Ženková, 
Malá scéna Kulturního centra Česká Třebová od 19 hodin
čtvrtek 13. 6. 2019 – Pásmo textů a písní Osvobozeného divadla v podání studentů českotřebovského gymnázia, 
Malý sál Kulturního centra Česká Třebová od 19 hodin
pátek 14. 6. 2019 – 14:00–18:00 – prezence účastníků, den otevřených dveří, prodej upomínkových předmětů
pátek 14. 6. 2019 – 19:00 – Otázky pro Václava Moravce připravil a pokládá hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 
Malá scéna Kulturního centra od 19 hodin
sobota 15. 6. 2019 – 9:00–18:00 – prezence účastníků, den otevřených dveří, prodej upomínkových předmětů
sobota 15. 6. 2019 – Oslavy 110. výročí založení Gymnázia Česká Třebová v areálu školy:
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 swingového orchestru KC Česká Třebová
17:00–17:30 – vystoupení školní studentské skupiny 375 m n. m.
18:00–19:30 – vystoupení hudební skupiny VLTAVA
Změna programu vyhrazena.

VÝROČÍ 170 LET OSLAVÍ V CZ LOKO DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 1. června se ve výrobním závodě 
CZ LOKO v  České Třebové otevřou brány 
široké veřejnosti. Stane se tak u  příleži-
tosti významného jubilea, kdy si zdejší 
výrobce kolejových vozidel připomene 
rovných 170 let od  založení místních že-
lezničních dílen. Největší hvězdou celé-
ho dne se stane DJ Leoš Mareš a  jeho DJ 
show, která vypukne v 13:00.

„Den s  CZ LOKO zcela výjimečně poodkry-
je know-how, které uplatňujeme při výrobě 
a  modernizacích lokomotiv. Návštěvníci díky 
tomu na  vlastní oči uvidí celý výrobní proces 
od  A  do  Z. Otevřená bude hala pro opravy 
elektrických točivých strojů, montovna, hala 
pro demontáž, lakovna, podvozkárna s moto-
rárnou, zkušebna lokomotiv a kolejová váha,“ 
přibližuje program oslav Jan Hošek, vedoucí 
oddělení marketingu CZ LOKO.

Doprovodný program pro celou rodinu 
nabídne různé sportovní akce, show s klauny 
nebo malování na obličej. Modeláři jistě oce-
ní modulovou železnici v měřítku TT v délce 
35 metrů. V zadní části areálu se návštěvníci 
budou moci svézt šlapací drezínou, parní lo-

komotivou BS 200 nebo nejnovějším speciál-
ním vozidlem MUV 75 z produkce CZ LOKO. 

V  rámci oslav 170 let bude společně 
s  představiteli partnerských středních škol 
a univerzit představen oficiální 1. ročník pro-
gramu CZ TRAINEE. Půjde o  zážitkový roční 
program s  cílem vybrat ty nejlepší talenty 
pro další spolupráci s CZ LOKO.

Kulaté jubileum připomene nová pub-
likace, zachycující nejvýznamnější milníky 
v  historii CZ LOKO. Nadto blíže analyzuje 
dějiny výrobních závodů v  České Třebové 
a  v  Jihlavě včetně výroby motorových lo-
komotiv na  našem území. Slavnostní křest 
publikace CZ LOKO – 170 let tradice proběh-
ne v 11:45 za účasti starostky České Třebové 
paní Mag daleny Peterkové. Publikace bude 
k zakoupení po celý den spolu s dalšími upo-
mínkovými předměty.

Den s  CZ LOKO začíná 1. června v  10:00, 
konec je plánovaný na  16:00. Vzhledem 
k  omezené kapacitě parkování u  areálu do-
poručují organizátoři cestu vlakem. 

tz

Pohlednice, budova českotřebovského gymnázia, 1917, nákladem Josefa Chládka, 
Sbírka Městského muzea Česká Třebová

Gymnázium Česká Třebová dnes / foto: redakce
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TÝDEN SPORTU
ČESKÁ TŘEBOVÁ 17. – 21. ČERVNA 2019
Rok s  rokem se sešel a  za  dveřmi je již 
21. ročník naší největší sportovně – zábav-
né akce v našem městě. Během pěti dnů se 
vystřídá na sportovištích přes 2.000 spor-
tujících ve  41 sportovních disciplínách 
a  72 soutěžích. Na  Starém náměstí, kde 
se budou vyhlašovat Ti nejlepší, mohou 
diváci shlédnout na padesát třebovských, 
regionálních a profesionálních hudebních 
skupin, tanečních vystoupení a  ukázek 
sportů. 

V závěrečné fázi jsou přípravy již na dva-
cátý první ročník „Týdne sportu“ u nás v Čes-
ké Třebové. Pokud síly a finanční prostředky 
stačí, snaží se organizační výbor v čele s au-
torem projektu Lubomírem Vašinou držet 
tuto akci na  co nejvyšší možné úrovni, jak 
po stránce sportovních aktivit, tak po stránce 
zábavné při večerních programech na  Sta-
rém náměstí. 

„MOTTO AKCE“
„Sportovat může každý, kdo si vybere 
z  široké nabídky sportů – jako jednotli-
vec, ve  dvojici nebo v  kolektivu. Sporto-
viště jsou připravena i pro rodiče s dětmi 
a  rodinné týmy. Po  dnu plném sportu je 
připraven zábavný program. Každý ve-
čer se v  centru města na  Starém náměstí 
uskuteční slavnostní vyhlášení nejlepších 
sportovců a  sportovních kolektivů, spo-
lečně s koncerty hudebních skupin. K dob-
ré náladě přispějí i konferenciéři a občers-
tvení se specialitami všeho druhu.“

Programově je každý den rozdělen do tří 
bloků a to na dva sportovní a jeden zábavný. 

Do sportovních soutěží, které se pořádají 
v dopoledních hodinách, se opět po domlu-
vě s řediteli škol zapojí všechny MŠ, ZŠ a PŠ 
ve městě. Ty budou soutěžit ve více jak dva-
ceti sportovních disciplínách od pondělního 
běhu do vrchu, přes vybíjenou, plavání, flor-
bal, hokejbal, shyby na  hrazdě, přetahovaní 
lanem, tenis, banbinton ring, atletický ví-
ceboj, orientační běh, běh Javorkou a dalšími 
disciplínami, až po  páteční fotbal. Program 
má již tradičně připravený i RC ROSA pro zá-
jemce z  řad veřejnosti a DDM pro mateřské 
školky ve Třebové a okolí.

V odpoledních hodinách je pak připrave-
na rozšířená nabídka sportů (nohejbal, vo-
lejbal, orientační běh, stolní tenis, pétanque, 
streetball, hokejbal, lezení na  horolezecké 
stěně, zumba Lenky Slavíkové a další sporty) 
a sportovišť pro dospělé, rodiče s dětmi a pro 
různá seskupení a  kolektivy. Na  samotném 
náměstí budou rozehrány partie v  blesko-
vém šachu a  vrcholem odpoledních spor-
tování bude dozajista adrenalinový závod 
o „Železného kohouta“.

Po dni plném sportu se při večerních zá-
bavných programech budou vyhlašovat nej-
lepší sportovci a kolektivy, kteří se v daný den 
probojovali na stupně vítězů, a  sportovní či 
jiná osobnost veřejného života bude pře-
dávat věcné ceny od naších podporovatelů, 

diplomy a  medaile v  podobě znaku našeho 
města. Dobrou náladu budou zajišťovat naši 
konferenciéři Jan Čenský, Mirek Konvalina 
a Petr Jančařík, kteří budou na podiu uvádět 
různá hudební a taneční vystoupení. Na po-
diu se při výměnách hudebních skupin bu-
dou střídat vybrané taneční a  zájmové sku-
piny (od  těch nejmenších až po  dospělé). 
Každý den uvidíme 4 – 5 hudebních skupin, 
jak zájmových, tak profesionálních z  České 
Třebové, okolí (375 m.n., Poutníci, Ahaswer, 
Stopangin, Wasabi, Kaťáčci ) a známé hudeb-
ní interprety z  ČR (Keak, Pokáč, Franc Alpa, 
Luboš Pospíšil, Šárka Rezková, Josef IX, Kristí-
na, Vivien, The Kredenc, UDG, Smokie revival, 
Leona Machálková, Aleš Brichta).

Diváci budou opět moci ochutnat nespo-
čet nejenom třebovských specialit v občers-
tvovacích stáncích a  těšit se na  tradiční pá-
teční ohňostroj, který uzavře celý letošní, již 
dvacátý první, ročník „Týdne sportu“.

Je fajn, že je již všechno programově více-
méně připraveno. Finanční rozvaha akce vy-
šla letos na 850.00,- Kč. V téhle oblasti máme 
ještě na celkové pokrytí hodně práce, ale mu-
síme věřit, že ke stávajícím podporovatelům 
spíše ještě někdo přibude (prozatím je to bo-
hužel naopak).

Nicméně velké díky patří spolupracov-
níkům, podporujícím firmám a  městu sa-
motnému, které svojí finanční podporou 
535.000,- je zásadním článkem k  pořádání 
této akce. Firmě Ekobi, která se již od prvopo-
čátku podílí na úklidu a pomáhá s technickou 
podporou. Naší Městské policii a  hasičům, 
bez jejich nezištné pomoci bychom měli 
určitě nervy o  bezpečnost nejenom diváků 
a sportovců. 

Zodpovědnost za  školní mládež a  spor-
tovní soutěže nesou naši pedagogové, kteří 
dodávají na sportovištích tu správnou atmo-
sféru. Kulturní centrum pomůže při instalaci 
nového podia, které má určitě lepší parame-
try především pro učinkující. Na  závěr bych 
chtěl požádat lidi bydlící na náměstí a v okolí 
o shovívavost k průběhu akce „Týden sportu 
2019“.

PŘEJI VŠEM POHODOVĚ STRÁVENÝCH PĚT 
DNÍ PLNÝCH PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ A  KAMA-
RÁDSKÝCH SETKÁNÍ.

A  JEŠTĚ JEDEN PŘÍSPĚVEČEK K  OTÁZKÁM, 
PROČ JSEM NEREAGOVAL NA  ZAVÁDĚJÍ-
CÍ ČLÁNEK PLNÝ NEPRAVD A  POLOPRAVD 
OHLEDNĚ TÝDNE SPORTU.
Citace z  vyjádření redakce ČTnovin: „Příspě-
vek jste poslal pozdě a je příliš dlouhý. Může-
te ho do příštího čísla novin zkrátit na 2 500 
znaků (tolik měl článek pana Lainze) a poslat 
k otištění do 15. dubna.“
ROZHODL JSEM SE MOJI REAKCI V  PL-
NÉM ZNĚNÍ ZVEŘEJNIT NA  STRÁNKÁCH 
www.tyden-sportu.cz
Za organizační štáb 

Lubomír Vašina

AKADEMIE 2019
1. června pořádá Taneční škola Česká Třebová již tradiční přehlídku všech choreografií, 
které se podařilo za uplynulý školní rok vytvořit. K vidění budou všechny složky – od těch 
nejmenších 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 pokračo-
vat battly a afterparty. Po celou dobu programu bude zajištěno občerstvení.

Šárka a Jaroslav Prossovi

Týden sportu 2018 / foto: Michal Horák
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PROGRAM ČERVEN
5/6 17:30 Zdravá výživa pro každého, s PharmDr. Margit Slimákovou, v Kulturním centru 
ve Velkém sále, v České Třebové, vstupné 200 Kč, rezervace na rcrosact@seznam.cz
7–8/6 Nocování v Rose pravěké s Dinosaury pro děti a rodiče. Od 17:00 do 15:00 hodin ná-
sledujícího dne. Pro děti od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let s doprovodem jednoho z rodi-
čů. Připraveny budou různé hry a tvořivé dílny. S sebou: karimatku, spacák, hygienu, oblečení 
na spaní, MAZLÍKA, může být i kostým (není povinný). 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 majitele 
rodinných pasů. V ceně je večeře, snídaně, oběd, ovoce a zelenina a pitný režim.
25/6 13:30 „Workshop relaxace, nadhledu, sebepéče“ (Proběhne v přírodě v pěší vzdálenosti 
od České Třebové) lektorka Mgr. Martina Holcová Pečuj doma a s námi – setkání pečujících. Dia-
konie ČCE, info Magdaléna Grünbecková 604 299 659, magdalena.grunbeckova@diakonie.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Tře-
bová pořádá pro dospělé a  starší děti krea-
tivní kurzy. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM Kamarád nebo na  tel. č. 736  694  671, 
777  292  218. Každá akce se bude konat při 
minimálním počtu 5-ti účastníků. Platbu pro-
sím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním 
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích 
budou průběžně zveřejňovány na interneto-
vých stránkách DDM Kamarád.

EBRU – MALOVÁNÍ NA VODNÍ HLADINĚ
Čtvrtek 6. 6. 2019 v čase 16:00–18:00 hodin, 
cena: 400 Kč. S  sebou: přezůvky, pracovní 
oděv, 3 vydání starých novin. Lektorka Iveta 
Mutlová.

DEN DĚTÍ
Dům dětí a  mládeže Kamarád připravuje 
v sobotu 1. 6. 2019 den dětí s názvem Ces-
ta k perníkové chaloupce. 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 nepříznivého počasí bude 
akce zrušena.

CYKLO BURZA
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 bude 
v pátek 7. 6. 2019 v čase 9:00–12:00 a 13:00–
17:00 hodin. Poplatky za prodej: 
• hodnota zboží 1–200 Kč – 3 Kč,
• 201–500 Kč – 6 Kč, 
• 501 Kč a více – 10 Kč, 
• Kolo a koloběžka – 20 Kč. 
Prodej zboží bude probíhat v  sobotu 
8. 6. 2019 v  čase 8:00–12:00 a  13:00–15:00 
hodin. Výdej neprodaného zboží bude v so-
botu 8. 6. 2019 v čase 16:00–17:00 hodin.

TÝDEN SPORTU 2019 V RC ROSA
V rámci Týdne sportu budou vstupy na níže uvedené aktivity zdarma.

PONDĚLÍ 17. 6. 2019 – otevřeno od 8:30 do 12:00
Klub rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců – 10:00 až 11:00 s Bc. Janou Stolariko-
vou, tel.: 733 763 824
Přijďte si zacvičit, zadovádět, pohrát a poznat nové kamarády.
Na co se těšit: zábavu, písničky a říkanky, nové dovednosti, pohybové hry, tanečky, poznávání 
nových kamarádů, rozvoj spolupráce, respektování, odvaze, procvičení jemné a hrubé moto-
riky, smyslů, řeči
Co s sebou: pohodlné oblečení pro sebe i dítě, dobrou náladu. Závody v lezení odstartují 
kolem 10:30.

ÚTERÝ 18. 6. 2019 8:30 až 11:00
Klub rodičů s miminky s Bc. Janou Stolarikovou, tel.: 733 763 824
Přijďte si příjemně odpočinout od každodenních stereotypů a užít si sebe navzájem.
Co od klubu očekávat: prohloubení vzájemného vztahu mezi rodičem a miminkem, podpora 
psychomotorického vývoje dítěte, získávání nových dovedností, říkanek, písniček, poznávání 
nových kamarádů, rozvoj spolupráce, respektování, odvaze, procvičení jemné a hrubé moto-
riky, smyslů, řeči.

STŘEDA 19. 6. 2019 18:00 až 19:00
TANEC TRIBAL – Amapola Tribe s Evou Hüblovou, tel.: 608 970 357
Tanečnímu stylu ATS (American Tribal Style) se v Rose věnuje taneční skupina Amapola Tribe. 
Pro tento styl je charakteristická taneční skupinová improvizace doprovázená obvykle hrou 
na činelky. Tanec se inspiruje flamenkem, břišními, indickými i africkými tanci. Přinést Vám 
může radost z tance, zdravé sebevědomí, pevnější postoj a mnoho dalšího.

ČTVRTEK 20. 6. 2019 17:30 až 18:30
Klub pro těhotné ženy s předporodní přípravou s Bc. Lenkou Jasanskou, tel.: 607 624 491
Proč cvičit v těhotenství a zúčastnit se předporodní přípravy?
Nácvik technik klíčových pro úspěšné zvládnutí porodu, prevence častých těhotenských po-
tíží, posílení svalů pánevního dna a svalů pro správné držení těla, zlepšení fyzické kondice 
během těhotenství, příjemné protažení a  zlepšení psychické pohody, odpovědi na  otázky 
a témata, která Vás zajímají, navázání přátelství s jinými maminkami.
 „Být fit v těhotenství a připravena k porodu“

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

DDM KAMARÁD NABÍDKA 
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Prázdninové toulání
1. 7.–5. 7. 2019 – 4 volná místa
Příměstský tábor je určen pro děti ve věku 
6–12 let. Děti navštíví Lesní bar v  Horní 
Lipové, jezdecký klub Kunčina, Dinopark 
Vyškov, vyzkouší si přípravu pikniku, za-
sportují si a něco malého si vyrobí. Cena: 
850 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, 
oběd – dle programu, pojištění). Materiál 
k tvoření, pomůcky a pedagogický dopro-
vod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opat-
ření II. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM 
nebo na tel. 777 292 218, 777 292 242, nej-
později však do 12. 6. 2019.

mailto:magdalena.grunbeckova@diakonie.cz
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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
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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. Červnová lekce se 
z  důvodu konání exkurze neuskuteční! 
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od  5 do  12 let. Seminář 
probíhá vždy 2. úterý v  měsíci. Příští setká-
ní se uskuteční v úterý 11. června 2019, pro 
mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 ho-
din, pro starší děti (ve  věku od  9 do  12 let) 
od 17 hodin. V červnu na téma Hospodský. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: Mgr.  Radka 
Urbánková.

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje 
výtvarného umění evropského kulturního 
okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v mě-
síci.

Příští setkání se uskuteční v  úterý 
18. června 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na téma Krásné jako setkání deštníku a ši-
cího stroje na operačním stole… Surreali-
smus ve výtvarném umění. 

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není tře-
ba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Lud-
mila 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 25. červ-
na 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Pro-
měny středu  České Třebové. Cena každé 
lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem 
registrovat). Lektor: Martin Šebela.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy Nástup! 100 let skautin-
gu v  České Třebové proběhne ve  čtvrtek 
13. června 2019 od 17 hodin. Výstava je po-
řádána ve  spolupráci s  Junákem – českým 
skautem, střediskem Javor Česká Třebová. 
Úvodní slovo pronesou vedoucí střediska 
Pavel Vomáčka a  zástupce vedoucího stře-
diska Oldřich Pešina. Hudbou doprovodí 
Filip Karlíček, Magdalena Špičáková a Matěj 
Holakovský. Výstava o dějinách českotřebov-
ského Junáka nabídne návštěvníkům všech 
věkových kategorií řadu her pro pobavení 
i poučení.

Výstava potrvá do neděle 1. září 2019.
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-

bota v  muzeu proběhne 22. června 2019 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad kvízy a  hrami 
s českotřebovskými skauty. 

VÝSTAVA 
 V KULTURNÍM CENTRU
Putovní výstava Muzea v  přírodě Vysočina 
Mozaika tradiční lidové kultury Pardubic-
kého kraje představuje významné fenomé-
ny lidové kultury, které byly pro svoji jedineč-
nost zapsány na krajský Seznam nemateriální 
kultury. Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin 
(3. června z provozních důvodů zavřeno). Vý-
stava potrvá do neděle 30. června 2019.

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO  
V KOZLOVĚ 
Otevírací doba:
červen–srpen: denně mimo pondělí 9–17 h
září a říjen: soboty, neděle a svátky 12–16 h
V  letošním roce je expozice doplněna o  vý-
stavu Jak bývalo v Kozlově.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V období letních prázdnin Městské muzeum 
Česká Třebová pořádá příměstský tábor s ná-
zvem Od kroku k pokroku. Letošním téma-
tem jsou historické epochy. Naše putování 
po České Třebové a okolních městech započ-
ne v  pravěku a  skončí ve  století páry. Tábor 
se koná od 8. do 12. července 2019 a je určen 
dětem od  8 do  12 let. Přihlášky a  podrob-
né informace jsou ke  stažení na  webových 
stránkách www.mmct.cz.
 

Informace o akcích Městského muzea Česká 
Třebová naleznete i na webových stránkách 
muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctczChaloupka Maxe Švabinského v Kozlově / foto: redakce
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

JSME FANTASTICKÁ KNIHOVNA, 
MÁME FANTASTICKÉ KNIHY
Problém tří těles, Všemi dary obdarovaná, 
Řeky Londýna, série Zeměplocha, Píseň ledu 
a  ohně… Od  dubna je českotřebovská 
knihovna součástí sítě veřejných kniho-
ven, kde najdete knihy, které získaly cenu 
Akademie science fiction, fantasy a horo-
ru (ASFFH). Tituly viditelně označené logem 
Akademie dávají čtenářům najevo, že jde 
o kvalitní počin na poli fantastiky. Které kni-
hy si můžete půjčit u nás, najdete také v tom-
to seznamu: https://vufind.katalogknih.cz/
MyResearch/MyList/176.

Akademie science fiction, fantasy a horo-
ru je zapsaný spolek, který spojuje, zastře-
šuje a oceňuje fantastickou scénu na území 
České republiky. Ať už se jedná o knihy, ko-
miksy, videohry, filmy či jiné žánrové půso-
bení, ASFFH má za cíl tuto činnost sledovat, 
reflektovat a šířit o ní povědomí dále. Jednou 
z  hlavních náplní Akademie je už od  roku 
vzniku 1995 udělování cen.

V budoucnu se určitě můžete těšit na be-
sedy, přednášky či autorská čtení oceně-
ných autorů pro veřejnost či školy v městské 
knihovně.

VÝSTAVA MANDAL V KNIHOVNĚ
V květnu a červnu zdobí  prostory knihovny 
mandaly. „V březnu 2018 jsem nakreslila svoji 
první „mandalu“ a do dnešního dne jich přibylo 
nepočítaně. Děkuji za  příležitost podělit se se 
svými malůvkami i s Vámi. V každém obrázku 
je malý kousíček mě. Když se posadím k  čis-
té čtvrtce a  dám síle, která tvoří tyhle krásné 
střípky, průchod, ztrácím se v čase a prostřed-
nictvím pastelek předávám otisk klidu, radosti, 
vášně a lásky, jež sídlí v mém srdci. Budiž Vám 
všem mé obrázky pohlazením,“ vzkazuje au-
torka Jana Benátská.

OMEZENÍ PROVOZU KNIHOVNY
Z důvodu stěhování externího skladu není 
dočasně možné zajistit výpůjčky z tohoto 
oddělení.
V pondělí 10. 6. a ve středu 12. 6. bude celé 
dopoledne zavřeno dětské oddělení kvůli 
pasování prvňáčků na  čtenáře, zakončení 
projektu Knížka pro prvňáčka.
Ve  čtvrtek 13. června bude uzavřena celá 
knihovna, včetně pobočky Parník.
Děkujeme za pochopení, knihy můžete vra-
cet bez omezení do  biblioboxů umístěných 
před vchody do knihovny na Smetanově ulici 
i na pobočce Parník (Ústecká ulice).

Další informace a  aktuální otevíra-
cí 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.

LETNÍ BONUS PRO ČTENÁŘE 
– VÝPŮJČKY NA 45 DNÍ!
Půjčit si knihu na  dovolenou? Dát dětem 
knížky z  knihovny na  prázdniny k  dědovi 
a  babičce? A  nemuset řešit o  prázdninách 
vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, 
letos to bude mnohem jednodušší. Kni-
hy, časopisy, audioknihy i  hry půjčené 
od 17. června do 16. srpna budou mít au-
tomaticky výpůjční lhůtu 45 dní. 

Pokud by ani to nestačilo, můžete si 
výpůjčky jako obvykle sami prodlou-
žit přes své čtenářské konto, napsáním 
na  info@moderniknihovna.cz nebo volejte 
732 756 827.

Archiv předchozích čísel novin, kontakty, 
informace k posílání příspěvků a inzerci 

hledejte na www.ceskotrebovskenoviny.cz

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
VÝLET DO KULTURNÍHO CENTRA 
NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Ve středu 10. 4. jsme pro seniory uspořádali 
výlet do Kulturního centra na prodejní výsta-
vu Velikonočních dekorací. Dopravu pro uži-
vatele opět zajišťovala řidička pečovatelské 
služby Monika Skalová. Zájemců bylo více, 
než kapacita vozu, proto se výprava musela 
rozdělit na dvě skupiny. Milým překvapením 
bylo zjištění, že v  přízemí Kulturního centra 
právě probíhala i  výstava výtvarných prací 
žáků Základní umělecké školy. Kdo měl zá-
jem, mohl po zhlédnutí Velikonoční výstavy 
navštívit i  výstavu tuto. Zájem měli všichni. 
Seniory překvapilo, jaké nadané mladé uměl-
ce Česká Třebová má. 

Velikonoční výstava splnila očekávání, 
bohatě dekorované stoly lákaly k  nákupu 
jarních dekorací a navozovaly atmosféru blí-
žících se svátků. 

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA  
RUČNĚ ŠITÝCH VÝROBKŮ
Dne 16. 4. se uživatelé Domova mohli zúčast-
nit další jarní výstavy, tentokrát v prostorách 
bufetu Domova. Uživatelé si mohli zakou-
pit ručně šité velikonoční dekorace, kuchyň-
ské chňapky, prostírání, polštářky, zástěry, 
hračky a oblečení pro vnoučata. 

PŘEDNÁŠKA NOVÝ ZÉLAND
Poslední dubnovou akcí byla přednáška 
o  Novém Zélandu, kterou si pro uživatele 
připravil Jan Betlach. Uživatelům Domova 
přiblížil Nový Zéland na mnoha fotografiích. 
Promítání doplnil poutavým vyprávěním 
o  svém putování po  Zélandu, o  zážitcích 
a zkušenostech z cesty.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice



18

ORGANIZACE / SLUŽBY / ČERVEN 2019

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

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 
služby sociální rehabilitace, poradenství 
pro sluchově postižené, poskytovat je-
denkrát měsíčně. ÚTERÝ: 11. 6. 2019.
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 
13:00–15:00 v bufetu
Více informací o  Audiohelpu z.s. 
na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.

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.

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

1.–2. 6. 2019 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643 
8.–9. 6. 2019 MDDr. Hájek Jiří, Vysoké Mýto, Čelakovského 112, tel. 465 420 400 
15.–16. 6. 2019 MUDr. Hausknechtová Hana, Česká Třebová, Habrmanova 306, tel. 465 534 835 
22.–23. 6. 2019 MUDr. Hejnová Pavlína, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 310 
29.–30. 6. 2019 MUDr. Horáková Hana, Česká Třebová, Sadová 1140, tel. 465 531 554

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA VESELÁ VĚDA 
Naše tábory jsou určeny pro malé badatele 
od  pěti do  dvanácti let, kteří rádi prozkou-
mávají zákonitosti ze světa přírodních věd. 
Věnujeme se jednoduchým, věku dětí při-
způsobeným pokusům z oblasti chemie, bio-
logie i fyziky. 

S  jakými tématy pracovaly děti v  minu-
lých letech? Například při zkoumání vody 
jsme měřili nejen pH a  určovali tvrdost, ale 
také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody 
žijí, a  stavěli vod ní mlýnky, abychom si vy-
zkoušeli sílu, jakou voda má, i způsoby, jak ji 
využít v náš prospěch. Při práci s  rostlinami 
si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast 
i  tinkturu, barvily látky rost linnými barvivy. 
Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý 
program. 

Kromě pokusů, které provádíme uvnitř 
i v terénu, je čas i na hry, odpočinek, prostě 
užívání léta a  prázdnin. Tábory pořádáme 
v řadě měst po celé ČR, v České Třebové se 
jedná o termín 26. 8.–30. 8. 2019. KDE: ZO 
ČSOP Podorlicko, Podbranská 959, 560 02, 
Česká Třebová. Tábor se koná od pondělí 
do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn tep-
lý oběd a pitný režim. Součástí programu je 
celodenní výlet. Cena tábora 1950 Kč/týden. 
Je možné hlásit se na  jednotlivé dny, poté 
cena jednoho dne je 490 Kč. Informace a při-
hlášky na www.veselaveda.cz/tabory. 

EKOCENTRUM PODORLICKO

ORCHIDEJE NAŠÍ PŘÍRODY
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Od 10. 6. do 16. 6. 2019 v ekocentru Podorlic-
ko od 9 do 17 hodin.
Vernisáž výstavy bude v  neděli 9. 6. 
od 17:00 hodin.

Výstava zobrazuje fotografie 70 druhů 
a  poddruhů čeledi vstavačovitých (Orchida-
ceae), rostoucích v  České republice. Autor 
Jan Friede, zcela neprofesionální botanik, 
se cestám za  českými orchidejemi věnoval 
zhruba v  letech 2002–2013. Orchideje jsou 
velmi známými pokojovými rostlinami, tam 
se ale jedná obvykle o druhy dovezené z tro-
pického pásma. I  v  naší přírodě najdeme 
rostliny této čeledi, které sice nejsou obvykle 
tak nápadné, ale krásou si s těmi tropickými 
nezadají. Většina našich druhů však v posled-
ních desetiletích značně utrpěla devastací 
naší krajiny. Podle hesla „znát a  chránit“ si 
výstava klade za cíl i apel na ochranu lokalit 
těchto rostlin. Členové ZO ČSOP Podorlicko 
na výstavě představí svoje mapování vstava-
čovitých rostlin na Českotřebovsku. Vstupné 
dobrovolné.

VÝSTAVA KAKTUSŮ
VÝSTAVA ŽIVÝCH KAKTUSŮ  
A SUKULENTŮ
Od 10. do 16. 6. 2019 v ekocentru Podorlicko 
od 9 do 17 hodin. Prodejní výstava spojená 
s  pěstitelským poradenstvím. Vstupné dob-
rovolné.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Sociální služby Česká Třebová hledají po-
mocnou kuchařku do Domova pro seniory. 
Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravot-
ní stav. Informace u  vedoucí stravovacího 
úseku p. Valentové tel. 465 503 453 , e-mail: 
kuchyn@socialnisluzbyct.cz.

Sociální služby Česká Třebová  hledají do Do-
mova pro seniory pečovatelku, nástup mož-
ný ihned. Podmínkou empatie a kladný vztah 
k seniorům, dobrý zdravotní stav. V případě, 
že zájemce nemá potřebné vzdělání, ani 
akreditovaný kurz, umožníme jeho absolvo-
vání do  18 měsíců od  nástupu. Informace 
u vrchní sestry p. Drvoštěpové, 739 344 576, 
e-mail: zdravotní@socialnisluzbyct.cz.
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INTERVENČNÍ CENTRUM, SKP-CENTRUM, O.P.S. 

PROGRAM NENA: DOMOV BEZ NÁSILÍ
Intervenční centrum SKP-CENTRUM o.p.s. 
pomáhá osobám, které jsou ohroženy domá-
cím násilím. Obrátit se na  Intervenční cent-
rum (dále IC) může každý člověk starší 16 let, 
který se cítí být osobou ohroženou domá-
cím násilím nebo stalkingem, který na  do-
mácí násilí navazuje. V  Intervenčním centru 
poskytujeme odbornou pomoc a  podporu 
v  sociální, psychologické a  právní oblasti. 
Cílem služby je napomáhat uživateli vyřešit 
krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému 
životu bez násilí. 

Domácí násilí se týká celého rodinného 
systému, proto je k  tomuto problému po-
třeba přistupovat systémově a  komplexně. 
V  Intervenčním centru pro osoby ohrožené 
domácím násilím Pardubického kraje po-
skytujeme odbornou pomoc osobám ohro-
ženým domácím násilím nad 16 let, dětem 

– svědkům domácího násilí (6–15let) a v pro-
gramu NENA i osobám, které nezvládají svoji 
agresi ve  vztazích. Cílem této podpory je 
zajištění bezpečného prostředí v  rodinách, 
ve kterých dochází nebo docházelo k domá-
címu násilí, a zlepšení života všem, kterých se 
domácí násilí týká. 

Program NENA – (ne násilí) je zaměřen 
k vyšší podpoře bezpečí ostatních členů ro-
diny včetně dětí. Klient programu se učí vidět 
příčiny svého násilného chování, které vedlo 
k vytváření problémů v jeho životě. Společně 
s etopedem hledá cestu z kruhu násilí. 

Program je určen pro ženy a  muže star-
ší 18 let, kteří nezvládají agresi ve  vztazích 
a jsou motivování ke změně svého chování. 
Vzhledem k  maximálnímu počtu 5 setkání 
není cílem individuální osobnostní změna, 

ale náhled, reflexe a uvědomění. Služby jsou 
poskytovány ZDARMA.

Vstup do  programu je dobrovolný nebo 
na základě doporučení příslušné organizace 
(Soud, PČR, OSPOD, PMS apod.). Na konzul-
tace je nutno se předem telefonicky objed-
nat – 773 449 989.

Veškeré konzultace probíhají v  odděle-
né konzultační místnosti, každý sudý týden 
ve  čtvrtek od  16:00 do 20:00 hodin. Kon-
zultace probíhají vždy v době, kdy není v IC 
přítomna ohrožená osoba. V  prostorách IC 
tedy nedochází ke  vzájemnému setkávání 
ohrožených osob s  násilnou osobou, a  pro-
to lze tyto služby využívat i v době platnosti 
vykázání.

Zuzana Kolářová, SKP-CENTRUM, o.p.s.

DOMÁCÍ HOSPIC ALFA-OMEGA
Domácí hospic ALFA-OMEGA, Oblastní Cha-
rity Ústí nad Orlicí, poskytuje hospicovou 
péči v celém okrese Ústí nad Orlicí. Pečujeme 
o  pacienty v  posledních fázích života. O  ty, 
kteří chtějí strávit konec života doma. Pomá-
háme nejen pacientům, ale i  jejich blízkým. 
Pokud potřebujete naši pomoc, volejte tel.: 
735 168 871.

Markéta Drmotová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Bennewitz festival 2019 / foto: Michal Horák

Konzultace probíhají na adrese Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice. 
Sídlo Intervenčního centra.
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DĚTI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ  
NA DNI ZEMĚ V JAVORCE
Dne 14. května jsme s  dětmi navštívily již 
dvanáctý ročník Dne Země v  Javorce, který 
připravuje Odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu v České Třebové.

V  jednoduchém pojetí je Den Země eko-
logicky motivovaný svátek, který upozorňu-
je lidi na  dopady ničení životního prostředí 
a rozvíjí diskuzi o možných řešeních.

I když poslední „ledový muž“ o sobě dost 
dával vědět, přece si děti dopoledne plné 
her, soutěží, nových informací a  výborných 
ochutnávek bio potravin náležitě užily.

DĚTI Z MŠ HABRMANOVA  
V DOMOVĚ SENIORŮ
Ve  středu 15. května děti z  Mateřské školy 
Habrmanova navštívily klienty Domova seni-
orů v Bezděkově. Letos vystoupily s progra-
mem, který se odehrával na jarní louce. Spolu 
si tady hráli, zpívali a tančili barevní motýlci, 
slunéčka sedmitečná, cvrčci, rozkvetlé sed-
mikrásky a zahrála i Habrmánkova školková 
kapela. V  závěru účinkující děti předaly po-
sluchačům vlastnoručně vyrobené dárečky, 
které pro všechny seniory v  DS připravily 
v  MŠ ostatní děti. Děkujeme za  velmi milé 
přijetí a další pozvání a těšíme se za rok opět 
na viděnou.

Hana Najmanová, MŠ Habrmanova

JAK JSME NEPÁLILI ČARODĚJNICE  
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Hej, hej dnes je čarodějnic rej! A byl. 30. dub-
na se do naší mateřské školy slétli malí čaro-
dějníčkové a čarodějničky, aby si užili pravé, 
čarodějnické dopoledne.

Starší děti pekly ze začarovaného, kynuté-
ho těsta hady, pavouky, šneky, které si hned 
snědly, vařil se lektvar ze sedmero druhů 
bylin, házelo se škrpálem, učilo se základům 
létání na  koštěti, znalostem pohádkových 
bytostí a  znalostem kouzelného Lexikonu. 
Aby mohli malí čarodějničtí žáci dostat vy-
svědčení, museli prokázat, že umí kouzelná 
zaklínadla, která otevírají lidská srdíčka. 

O  čarodějnický mls se postaraly paní ku-
chařky a nezbyl ani kousíček.

Sice nám počasí nepřálo, nezapálili jsme 
oheň, ale i  tak jsme Čarymůru poslali, kam 
patří.

JAK JSME V MŠ U KOUPALIŠTĚ SLAVILI 
SVÁTEK MAMINEK
...“Maminko, jsi moje nebe, pohladíš mě a já 
tebe“…
Na druhou květnovou neděli připadá jeden 
z nejmilejších svátků – Den matek. Je to vel-
ká příležitost, jak si s dětmi popovídat nejen 
o své mamince, ale i o celé rodině.

V  komunitním kruhu jsme si vyprávěli, 
kdo je vlastně maminka a tatínek, co všech-
no musí maminka umět, je babička také ma-
minka a dědeček tatínek? A jak se pozná, že 
někdo bude maminka, co mám na  své ma-
mince nejraději a jaké dobroty mi maminka 
vaří. Děti měly za  úkol se maminek zeptat, 
jaké to bylo, když byly malé, a do školky nosi-
ly fotografie své rodiny.

Na  každé třídě si děti připravily dárečky, 
přáníčka a  program, plný tanečků, básni-
ček a  písniček. Děti malovaly své maminky 
a na oplátku musely maminky namalovat své 
děti. Svého úkolu se zhostily na  výbornou 
a společně si užily spoustu legrace.

Velmi dojemné bylo, když si maminky 
a babičky připravily program pro ostatní děti 
a jejich rodiče, který byl doprovázen velkým 
potleskem.

Nakonec děti své maminky vyzvaly 
na společný tanec a při písničce Tanec prin-
cezen si děti své princezny – maminky od-
vedly domů.

Děkují děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ U KOUPALIŠTĚ 
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Dne 10. května navštívily děti s jejich učitel-
kami Domov s  pečovatelskou službou, aby 
seniorkám zpříjemnily dopoledne, které se 
neslo ve znamení Svátku matek.

Děti si připravily dárečky a program plný 
písniček, básniček, ale i dramatizace pohád-
ky O řepě.

Pro děti to byly nevšední zážitky z nových 
setkání a pro klientky domova radost, z roz-
tomilých dětských představení. Tato milá se-
tkávání dvou generací dávají dětem možnost 
spojovat minulost s přítomností, vnímat tra-
dice a osvědčené hodnoty.

„Babičky“ dětem odpovídaly na milé otáz-
ky a děti si je na příště pozvaly do své mateř-
ské školy.

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ / foto: Michal Horák

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ČESKOTŘEBOVSKÝCH A LITOMYŠLSKÝCH 
PAMĚTNÍKŮ OŽIJÍ DÍKY DĚTEM
Jak vzpomíná pan Oldřich Gregar na druhou světovou válku či srpen 1968? To se dozvěděli 
žáci českotřebovské ZŠ Nádražní v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Do 
projektu se zapojilo ještě dalších osm pamětníků, kteří své příběhy sdíleli s dětskými týmy 
z litomyšlských základních škol. 

Projekt, který realizuje nezisková organizace Post Bellum, finančně podpořily Místní akční 
skupina Litomyšlsko, o.p.s. z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Lito-
myšl II a město Česká Třebová.

Dětští dokumentaristé měli za úkol najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, 
a to dále zpracovat. Některé týmy navštívily v rámci projektu Archiv bezpečnostních složek v 
Praze, mají za sebou natáčení v Českém rozhlase v Hradci Králové, kde si sestříhaly vlastní re-
portáž, jiné týmy se účastnily videoworkshopu pod vedením profesionálního střihače z Post 
Bellum. 

Výsledky jejich snažení můžete sami posoudit ve středu 26. června 2019 od 
16:30 hodin na závěrečném slavnostním večeru v litomyšlském kině Sokol. Akce je pří-
stupná široké veřejnosti a vstupné je zdarma. 

Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak 
uchovány pro další generace.

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, který dokumentuje a veřejnosti 
zpřístupňuje životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden či oba totalitní režimy 
20. století. Spolutvůrci projektu jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas.

Přijdou Vám svědectví pamětníků událostí 20. století důležitá? Chcete pomoci s jejich natáče-
ním? Staňte se členy Klubu přátel paměti národa!  http://klub.pametnaroda.cz/
Víte ve svém okolí o člověku, jehož životní příběh by stálo za to zaznamenat? 
Kontaktujte prosím východočeskou pobočku Paměti národa na tel. 723 113 280 nebo e-mai-
lem na tomas.heller@postbellum.cz. Děkujeme!

Hana Živná, Paměť národa Východní Čechy
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ŠKOLNÍ FIRMA MŇAM ZE ZŠ HABRMANOVA  
ZAVRŠILA PŮLROČNÍ PROJEKT JARMARKEM
V rámci projektu České spořitelny Abeceda peněz uspořádala firma „Mňam!“ ze Základní ško-
ly Habrmanova na místní pobočce ČS prodejní jarmark. Završili jsme tak půlroční snažení, při 
kterém jsme vyráběli, naučili se hospodařit s financemi, plánovat, pracovat v týmu, jít za svým 
cílem. Díky podpoře České spořitelny a vedení naší školy jsme si tak splnili sen: pojedeme 
na výlet do zábavního centra Bruno a podpoříme kočičí útulek. Veliké poděkování patří všem, 
kteří si přišli koupit naše výrobky. Maminky, babičky i tatínkové nám také moc pomohli – na-
pekli dobroty do naší kavárničky a díky sponzorům jsme mohli nabídnout opravdu bohatou 
tombolu. Celé odpoledne vládla na  jarmarku dobrá nálada a  večer jsme si mohli s  úlevou 
a úsměvem na tváři říct, že jsme to zvládli na jedničku!

Žáci 5.A a tř. uč. Jarmila Nováčková

FLORBAL ORLICKO-TŘEBOVSKO OVLÁDL REGION. KATEGORIE U17 A U19 MISTRY!
Abychom mohli hodnotit letošní sezonu těchto kategorií, je nutné se 
ohlédnout o rok zpět.

Končí sezóna (duben 2018), tým juniorů U19 neexistuje z důvodu 
„ročníkové díry“, tým dorostenců U17 končí na chvostu své soutěže 
a hledá morálku a nasazení do další práce. Do starší věkové kategorie 
přechází pouze 5 hráčů a klub čeká velké rozhodnutí. Přihlásit soutěž 
juniorů? Na řadu přichází jednání s rodiči, diskuze s hráči, mnoho po-
rad a rozmýšlení. 

Až konec května, těsně před termínem přihlášek do soutěže, pad-
ne finální rozhodnutí. Přihlásíme tým juniorů i dorostenců. Skládá se 
také trenérský tým, nově u týmu bude působit šéftrenér mládeže Jo-
sef Kvapil, aby nasál zkušenosti u starších kategorií. Florbalovou a tré-
ninkovou část bude mít na starost Jiří Typl. Jirka se vrací do trénování 
v  klubu po  dvou letech, kdy mu práce metodika Českého florbalu 
neumožňovala zapojení. V sezoně budou dále pomáhat kluboví tre-
néři od dalších kategorií, a to hlavně Martin Šmíd, Pavel Horák, Patrik 
Jurco, Petr Stolín, Štěpán Jiroušek, Josef Ludvíček, Petr John…

Hráči nastoupí do  sezony s  velkým nasazením a  trenéři se snaží 
z velkého potenciálu vytěžit víc než v poslední sezoně. Týmy si hned 
od začátku stanoví vlastní hodnoty, cíle a samozřejmě i pravidla. Vše 
se rozbíhá a začíná 10 měsíců tvrdé práce.

Končí sezona, tentokrát jsme však v  současnosti. Končí pro dva 
týmy, ale taky pro jednu tréninkovou skupinu cca 60 hráčů, a je nám 
smutno. Tentokrát to není z rozpačitého přístupu, nasazení a výsled-
ků. Je nám smutno, že končí! Že končí něco, co se tak povedlo, a to 
nejen výsledkově. 

Týmu dorostenců se povedlo vyhrát svoji soutěž, ovládnout ji. Po-
stoupit do nejvyšší celostátní soutěže, ovládnout kanadské bodování 
soutěže (1. Vojta Šmíd – 70 bodů, 3. Štěpán Kapoun – 57 bodů, 4. 
Tadeáš Vaněk – 54 bodů), celkem nastřílet 165 gólů, zapojit nejšikov-
nější žáky, nasbírat mnoho zkušeností, vychovat 3 hráče do krajské 
reprezentace a jednoho hráče do celostátního širšího výběru repre-
zentace do 17 let, ale hlavně se zlepšit a bavit florbalem.

Týmu juniorů se povedlo také vyhrát svoji soutěž, což je velké překva-
pení. Tým měl jen 5 hráčů věkem odpovídacích této kategorii. Junioři 
mají v  tabulce po konci sezony neuvěřitelný náskok 11 bodů a  jen 
jednou v sezoně našli přemožitele. Samozřejmě i junioři se v průběhu 
sezony obrovsky zlepšili a bavili se hrou.

Hodnocení trenéra (Jiří Typl):
Tato tréninková skupina nebyla na startovní čáře v ideálním rozpolože-
ní, ale potenciál jsem viděl velký. Kluky bylo nutné motivovat, zvednout 
jim herní sebevědomí, a hlavně poctivě trénovat. Z potenciálu se nám 
podařilo vytěžit hodně. Klukům patři velké poděkování za celou sezonu, 
jejich přístup, snahu a píli. Takto jednoznačně zvítězit hned ve dvou sou-
těžích najednou se nepodaří moc často a hráči si určitě odnesou mnoho 
zážitků a vzpomínek. Já osobně jsem si návrat užil a už se těším do další 
sezony. Gratuluji všem hráčům, trenérům a díky za spolupráci.

Tým dorostenců nastupoval v sestavě:
Matyáš Holub, Štěpán Šmétka, Lukáš Říha, Matouš Neugebauer, 
Ondřej Martinásek, David Král, Petr Minář, Ondřej Hamerník, Vojta 
Šmíd, Štěpán Kapoun, Tadeáš Vaněk, Vojtěch Moravec, Jan Stolín, Jiří 
Vaňous, Vojtěch Kolomý, Petr Fiala, Štěpán Škarka, Tomáš Buryšek, 
Matěj Kubasa, Tomáš Martinásek, Matyáš Kopecký, Filip Šalda, Daniel 
Boušek, Ondřej Zölfl, Jan Peroutka, Libor Čuhel, Václav Sýkora, Michal 
Břeň, Jan Vondra.

Tým juniorů nastupoval v sestavě:
Vojta Šmíd, Štěpán Kapoun, Tadeáš Vaněk, Dominik Zlesák, Vojtěch 
Moravec, David Král, Štěpán Martinec, Vojtěch Kolomý, Jan Kalous, 
Matěj Vašina, Jan Stolín, Jan Vondra, Petr Minář, Ondřej Martinásek, 
Tomáš Martinásek, Petr Fiala, Štěpán Škarka, Jan Peroutka, Karel 
Aubus, Miroslav Rus, Daniela Blažková, Matěj Kubasa, Filip Karlíček, 
Matyáš Pecháček.

Lucie Fárníková, Jiří Typl 

Florbalový klub Orlicko-Třebovsko, tým dorostenců Florbalový klub Orlicko-Třebovsko, tým juniorů
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PROVOZ CYKLOBUSŮ  
DO ORLICKÝCH HOR
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do  turistických regionů jsou 
v  letošním roce v  provozu od  1. června 
do  29. září a  budou jezdit každou sobo-
tu a  neděli a  navíc také v  páteční svátek 
5. července. Po  roce se vracíme k  tradiční-
mu formátu propagačního materiálu s  ma-
pou. Veškeré informace, které jsou průběž-
ně aktualizovány, je možné najít na: https://
www.euro-glacensis.cz/cyklobusy2019.html. 

V  rámci vlastních cyklobusových spojů 
došlo u  některých linek ke  změně doprav-
ců, aktualizovány jsou také časy odjezdů, 
u  některých linek dochází k  posunu časů 
odjezdů z  hor na  pozdní odpolední hodiny. 
Autobusy v  Rychnově nad Kněžnou budou 
opět vyjíždět pouze ze zastávky Rychnov nad 
Kněžnou, železniční stanice. Tato změna jízd-
ního řádu proběhla díky plánovanému pře-
sunu autobusového nádraží v Rychnově nad 
Kněžnou k vlakové zastávce. Také v letošním 
roce se na  našem území opět hodně staví. 
Z  důvodu rekonstrukce komunikace Říčky 
v Orlických horách – Orlické Záhoří nebudou 
spoje zajíždět na výstupové místo na Mezivr-
ší a  autobusy budou odkláněny přes Barto-
šovice v Orlických horách. V průběhu roku se 
mohou objevit další uzavírky, a tak ve vlast-
ním zájmu prosím sledujte aktuální on-line 

ČARODĚJNÝ REJ V MŠ VINOHRADY
V pondělí 29. 4. 2019 se hned ráno do školky 
sletěli samí čarodějové a čarodějnice a mohl 
začít čarodějný rej. Počasí nám nepřálo, ale 
my jsme se nenechali deštěm odradit a  zá-
bavné dopoledne jsme si náramně užili. 
O program se tentokrát postaraly paní učitel-
ky a paní asistentka ze třídy Žabiček. V této 
třídě se po svačince sešla celá školka a pro-
gram začal motivačním divadélkem o  otrá-
veném zlém čarodějovi, kterého je potřeba 
vyléčit. Děti se ochotně nabídly, že s léčbou 
pomohou, a  tak prostřednictvím úkolů pl-
něných v  jednotlivých prostorách školky 
postupně všechny třídy získaly potřebné 
věci pro přípravu léčivého nápoje. U hrnčíře 
dostaly za  pomoc džbán, studánka věnova-
la živou vodu, na zeleném paloučku na děti 
čekala kouzelná bylinka a z cesty do tropic-
kých krajů si odnesly citrón. Potom už jsme 
mohli uvařit kouzený léčivý nápoj, který měl 
nejprve modrou barvu a kouzlem tropického 
ovoce změnil barvu na růžovou. Lektvar jsme 
podali nemocnému čaroději, kterého nápoj 
vyléčil a  nejen to, vrátila se mu dobrá nála-
da a  nejradši by pro všechny snesl modré 
z nebe. To jsme si nemohli nechat ujít a ča-
rovný nápoj jsme ochutnali všichni. Asi byl 
opravdu kouzelný, protože se děti po napití 
začaly usmívat. Vyléčením čaroděje naše 
zábavné dopoledne skončilo, děti si odnes-
ly malou odměnu v podobě tiskátka, aby si 
mohly udělat čarodějné znamení, až půjdou 
na pálení čarodějnic s rodiči.

Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

informace o spojích. K tomu Vám bude nově 
sloužit mobilní aplikace IREDO, která od  le-
tošního roku funguje na všech informačních 
systémech. I  nadále můžete využít interne-
tové stránky http://tabule.oredo.cz, QR kódy 
na zastávkách nebo informační linku IREDO. 

V  současném období dochází k  velkému 
rozmachu jízdních kol s  přídavným poho-
nem. Dovolujeme si Vás upozornit, že dle 
platných Smluvních a přepravních podmínek 
IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým 
přídavným motorem a  přeprava elektrokol 
s neodnímatelnou baterií zakázána. 

Jako každoročně si vás dovolujeme požá-
dat o věnování patřičné pozornosti bezpečí 
při jízdě na kole. Respektujte i další účastní-
ky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru 
trasy nezapomínejte na své zdraví a součas-
nou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých 

mobilních telefonů uložte kontakty nejen 
na Horskou službu ČR, ale i na polskou part-
nerskou záchrannou organizaci GOPR. Odka-
zy a kontakty naleznete v letáku. Zároveň si 
Vám dovolujeme v  materiálu představit ně-
kolik turistických novinek, které můžete při 
cestách s cyklobusy navštívit. 

Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Or-
lických hor další své projekty se zaměřením 
na  přeshraniční spolupráci. Jedná se o  vý-
stavbu rozhleden a  investice v  oblasti pev-
nostních opevnění. Více se dozvíte na strán-
kách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka 
nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám 
přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních 
zážitků ze sedla kola. 

Jaroslav Štefek, Euroregion Glacensis
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SVĚTOVÝ POHÁR V HOKEJBALE KLEPE NA DVEŘE!  
ČESKÁ TŘEBOVÁ SE TĚŠÍ NA VRCHOLNOU MEZINÁRODNÍ AKCI
V letošním roce se uskuteční historický druhý Světový pohár v hokejbale, jenž se ode-
hraje na  zimních stadionech v  České Třebové a  Litomyšli. Na  vrcholnou mezinárodní 
akci se těší chlapecké národní výběry kategorie U16 a historická premiéra čeká na dívčí 
kategorii U18. Světový pohár naplno vypukne 27. června a o tři dny později 30. června 
budeme znát světové šampiony chlapců do 16 let a dívek do 18 let. Na mezinárodní tur-
naj například dorazí dva silné výběry z Kanady, nebude chybět ani Slovensko či Velká 
Británie. Jak se bude dařit českým národním týmům?

Plánujete aktivity na letní parné dny? V útrobách zimních stadionů v České Třebové a Lito-
myšli vás zajisté potěší ta nejatraktivnější světová sportovní podívaná, o níž se postarají chla-
pecké a dívčí reprezentační celky, jež na východ Čech dorazí z různých koutů planety. „Vyplatí 
se dorazit na Světový pohár, jelikož všechny zápasy zde budou mít velké tempo a svou kvalitu,“ 
zve všechny sportovní fanoušky člen širšího výběru národního týmu chlapců do 16 let Jan 
Bečka z východočeského Letohradu.

ČEŠI CHTĚJÍ VYLEPŠIT LOŇSKÉ UMÍSTĚNÍ NA 3. MÍSTĚ
Důstojné zázemí zimního stadionu v České Třebové a Litomyšli slibují špičkovou hokejbalo-
vou akci plnou atraktivních duelů. Světový pohár se uskuteční jak pod záštitou obou pořada-
telských měst, tak Pardubického kraje. Součástí Světového poháru bude samozřejmě bohatý 
doprovodný program pro fanoušky a malé hokejbalové ratolesti, stejně jako plánovaná přá-
telská utkání reprezentací Česka a Slovenska v kategorii U14!

Na konci června se v České Třebové a Litomyšli uskuteční Světový poháru hráčů do 16 let 
a dívek do 18 let. Chlapeckou družinu kategorie U16 povede stejně jako na loňském šampi-
onátu v Přerově a Zlíně hlavní kouč Jiří Christ. V České Třebové bude chtít vylepšit 3. místo 
z loňska. „Na loňský Světový pohár mám jen ty nejlepší vzpomínky. Ať už se týkají našich hráčů, 
tak i organizace a skvělého prostředí včetně divácké kulisy. Naši hráči tam předváděli velmi dobré 
výkony a vše proběhlo až na celkové umístění k mé spokojenosti. Na nadcházející šampionát se 
hodně těším, uděláme vše pro to, aby tito chlapci dosáhli svého snu,“ hlásí odhodlaně Jiří Christ. 

TURNAJ NABÍDNE VELKOU ATRAKTIVITU, 
ZÁPASY BUDOU OPLÝVAT VYSOKÝM TEMPEM
Východní Čechy patří k  těm největším hokejbalovým baštám v  republice. Zimní stadion 
v České Třebové určitě nabídne ty nejlepší podmínky pro tak vrcholnou akci, jakou Světový 
pohár je. „V tomto regionu je tradičně vysoká úroveň mládežnického hokejbalu. Zájem bude opět 
asi obrovský a my se pokusíme kvalitním výkonem přispět k vysoké úrovni,“ slibuje Christ. „Sta-
dion nabídne skvělé podmínky nejen pro náš tým, ale i pro naše soupeře. Ve srovnání s loňským 
šampionátem to nebudou mít lehké,“ hlásí bojovně naladěný trenér národního týmu hráčů 
do 16 let Jiří Christ.

Jan Bečka fanouškům vzkazuje jasné poselství: „Rozhodně se vyplatí dorazit na Světový po-
hár, jelikož všechny zápasy zde budou mít velké tempo a  svou kvalitu,“ upozorňuje. „Hokejbal 
je pro diváky atraktivní. Zápasy se hrají ve vysokém tempu, je zde hodně soubojů a padá hodně 
gólů,“ vypočítává Bečka. „Mládežnický hokejbal je v České republice na té nejvyšší úrovni, proto 
by to chtělo co nejvíce fanoušků, kteří podpoří český tým k zisku dalšího kovu,“ zve všechny juni-
orská mistryně světa do 20 let Karolína Baráková z České Třebové.

ČESKÁ TŘEBOVÁ DOPŘEJE TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY
Fanoušci si přijdou na konci června na své. Zažijí ten nejkvalitnější a nejatraktivnější mládež-
nický mezinárodní hokejbal. Do České Třebové navíc dorazí dva silné výběry až z Kanady! „Če-
kají nás kvalitní soupeři a já bych chtěl, ať všichni, kteří se přijedou podívat, byli s naším výkonem 
spokojeni. Mělo by to přispět k rozvoji hokejbalu. Všem našim mladým reprezentantům, a i celé-
mu realizačnímu týmu, přeji jen ty nejkrásnější zážitky. Předem děkuji za podporu,“ je předem 
vděčný Jiří Christ.

Filip Červinka

9 MEDAILÍ Z  ČESKÉ SKALICE
O poslední dubnové sobotě jsme vycestovali 
s našimi 15 dětmi do České Skalice na tradič-
ní velkou cenu. Letošního ročníku se zúčast-
nilo 174 judistů a judistek ze 17 oddílů a naši 
borci se v této konkurenci neztratili.

V kategorii mláďat zahájili výbornými vý-
sledky své tažení za  medailemi Alex Hanik 
a  Miroslav Hurt, kdy Alex vybojoval bronz 
a  Míra nestačil ve  finále na  svého soupeře 
z Prahy a odvezl si tak stříbro. Následně jsme 
získali další 2 stříbra zásluhou Marka Zářecké-
ho a Jakuba Najmana. K nim přidali bronzové 
medaile Jakub Ježek a Matěj Czajkowski.

V kategorii mladších žáků přejel své sou-
peře Adam Janíček a  získal tak jediné čes-
kotřebovské zlato. Ostatní mladší žáci a žáky-
ně skončili pod stupni vítězů.

Ve starších žácích si odvezla Kateřina Ko-
vářová stříbro a Matěj Kolář bronz. A je nutné 
dodat, že všech 15 českotřebovských judistů 
si odvezlo cenné zkušenosti.

JUDISTÉ VEZOU Z  ČÁSLAVI ZLATO 
A 3 STŘÍBRA
Českotřebovští judisté se netradičně v nedě-
li vydali na  3. kolo Polabské ligy do  Čáslavi, 
kde změřili síly v konkurenci dalších 34 klu-
bů a  celkových 279 dětí z  celé ČR, a  i  v  tak 
silné konkurenci dokázali vybojovat 1 zla-
tou a 3 stříbrné medaile a obsadili 10. místo 
v soutěži družstev.

V kategorii mláďat vybojoval jedinou stří-
brnou medaili Jakub Najman (1/1). Miroslav 
Hurt a Alex Hanik se bohužel museli sklonit 
před lepšími soupeři.

V  mladších žácích získal po  výborném 
výkonu svoji stříbrnou medaili Šimon Baláž 
(3/2). Lukáš Krása po drobných chybách vy-
padl a do bojů o medaile tak nezasáhl.

V  kategorii starších žáků prohrál až ve  fi-
nále Alexandr Pataki (4/1) a  jedinou zlatou 
získala pro českotřebovské judo Petra Ka-
rastojanová (3/0). Posledním judistou na čás-
lavském tatami byl Matyáš Zářecký, kterému 
nestačil vítězný zápas na  postup do  dalších 
bojů a zůstal tak v poli poražených.

Věříme, že v  dalších turnajích, které nás 
do  konce jarní části sezóny ještě čekají, do-
káží naší judisté získat dost medailí do svých 
sbírek. JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

DRUŽSTVO MLÁĎAT BRONZOVÉ
První květnovou sobotu se českotřebovská mláďata vydala na  2. kolo Krajské ligy mláďat 
v judu do Pardubic.

V  první části soutěže, kde děti předváděly naučené judistické techniky, dokázali získat 
cenu nejlepšího technika Tereza Šmídová, Jakub Ježek a Matěj Czajkowski.

V následné soutěži družstev dokázali výše jmenovaní spolu s Jakubem Najmanem a Vero-
nikou Lešingerovou vybojovat bronzové medaile v soutěži družstev.

Třetí kolo nás čeká 21. 9. 2019 v České Třebové v novém doju Na Skále a věříme, že 
dokážeme zhodnotit výhodu domácího prostředí.

Vlastimil Zemánek

Judisté v České Skalici
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ČERVEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
1. 6. Den dětí – vstup pro děti zdarma
3. 6. ZAVŘENO
Od 4. 6. letní provoz – návštěvní doba pro-
dloužena na 180 minut.

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 18:00–21:00 hod.

Pátek 10:00–21:00 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
Od  27. 6–30. 6. HOKEJBAL WORLD CUP 
SVĚTOVÝ POHÁR JUNIORŮ V HOKEJBALE.
Veřejné bruslení v letní sezoně nebude (malý 
zájem zákazníků). Zájemci o  zapůjčení letní 
plochy volejte na tel. číslo 731 449 814. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/. 

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.

BIKE PARK PEKLÁK
V měsíci červnu bude Bike park a terénní káry 
v provozu o víkendech vždy 10–18 hodin.
Ceník jízdného a půjčovny i další informace 
jsou uvedeny na webu www.peklak.cz.

CYKLOMARATON SE JEDE 30. ČERVNA
Poslední červnová neděle bude patřit v  České Třebové vyznavačům horských kol, 
30. června se v našem městě pojede 11. ročník Českotřebovského cyklomaratonu.

Zásadní změnou letošního ročníku je, že se hlavní závod na 50 kilometrů pojede pouze 
na  jednom okruhu. Bikeři poprvé zavítají do  obce Semanín, další kilometry navíc najedou 
v okolí Řetové. 

„Závod se jede za běžného silničního provozu. Z dopravního hlediska bude jednodušší a bez-
pečnější. Odpadne druhý silniční průjezd městem a také přejezdy některých exponovaných křižo-
vatek, například vedle hospody u Lenina nebo přejezd silnice II. třídy č. 358 na Kohoutě,“ zdůraz-
ňuje organizátor závodu Vladimír Vaněk.

Nejlepší závodníci budou v České Třebové bojovat o finanční prémie ve výši 20 tisíc korun. 
Vítěz a vítězka závodu na 50 kilometrů navíc získají broušené poháry věnované starostkou 
města Magdou Peterkovou. Věcné ceny se budou letos rozdělovat v osmnácti kategoriích.

Českotřebovský cyklomaraton není jen o závodech dospělých, v areálu ústního fotbalové-
ho klubu tradičně probíhají dětské závody. Zatímco vloni závodily děti brzy ráno, letos budou 
soutěžit později, okamžitě po startu hlavního závodu.

K  závodu se mohou cyklisté přihlásit přes internet (vyplněním přihlašovacího formulá-
ře) nebo při prezentaci v kanceláři závodu (29. a 30. června). Ti, kteří se přihlásí v předstihu 
a  do  24. května uhradí startovné, se mohou těšit na  tři benefity: startovní číslo s  vlastním 
jménem, tričko cyklomaratonu a poukaz na teplé jídlo v cíli.

Předběžný časový program – dospělí:
8:00–10:00 prezentace závodníků
10:45 řazení závodníků na start
11:10 start závodu
14:45 vyhlášení výsledků
15:30 losování tomboly

Předběžný časový program – děti:
9:45–10:45 prezentace závodníků
11:20–12:20 závody
12:45 vyhlášení výsledků
13:15–14:30 soutěže pro děti (Dům dětí 
a mládeže Kamarád)
Veškeré informace na: 
www.cyklomaraton-ceskatrebova.cz
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3. ZÁVOD SERIÁLU ORLICKÝ MONKEY CUP

Horolezecký klub Česká Třebová Vás 
zve na  8. ročník lezecké soutěže pro děti 
a  mládež. Závod je určen pro začátečníky 
a mírně pokročilé lezce (závodníci od 6. místa 
U14 a ČPM mimo soutěž). O bezpečnost zá-
vodníků se postarají lezečtí instruktoři a zku-
šení lezci.

Závod se koná v sobotu 8. června na ven-
kovní lezecké stěně ZŠ Habrmanova (areál 
gymnázia), parkování možné v  ulici Krátká. 
Prezentace: 8:30–9:00 hod. Začátek závodu: 
9:30 hod. Konec v  odpoledních hodinách 
podle počtu přihlášených. Startovné: 50 Kč.

Kontakt: Jiří Cibulka, tel. 608  315  266, 
e-mail: horo-ct@email.cz 

Přihlášení: kdo má přístup ke  sdílené 
„Předregistraci OM Cup“ nebo e-mailem 
na výše uvedenou adresu. Závodníci se také 
mohou přihlásit až v den konání závodu při 
prezentaci. Přihláška obsahuje jméno a  pří-
jmení závodníka, rok narození, název oddílu 
nebo základní školy. 

Vybavení: sportovní oblečení, lezečky, se-
dací / kombinované úvazky (úvazky a lezeč-
ky můžeme zapůjčit). 

Kategorie:
chlapci a dívky samostatně
U9 – ročník 2011
U11 – ročník 2009–2010
U13 – ročník 2007–2008
U16 – ročník 2004–2006
U20 – ročník 2003–2000

Disciplíny:
Lezení na  obtížnost – TOP ROPE – U9, U11, 
U13, OS flash – U16, U20
Lezení na rychlost
Bouldering

Lezecká stěna Česká Třebová je otevře-
na i  pro veřejnost v  případě příznivé-
ho počasí od  dubna do  října ve  středu 
od  16 do  19:30 hodin. Jednotlivé vstupné 
50 Kč, sezónní permanentka 500 Kč. Aktuálně 
je k dispozici 10 cest v rozmezí obtížnosti 4 až 
cca 8.

Horolezecký klub Česká Třebová má nově 
stránku na Facebooku, aktuální informace se 
dozvíte po vyhledání HORO ČT.
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