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KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ ČÍSLO 4 / DUBEN 2019

KULTURA A SPOLEČNOST
1/4 pondělí

OFFLINE DAY
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a  zábavy. 
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a za-
hrajeme si různé deskové hry, u  kterých si 
budeme povídat a  užijeme si společně od-
poledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru 
z domu a naučit ji hrát ostatní. Akce se koná 
také 29. dubna.

DP Jaro 2019
DETEKTOR LŽI
19:00 / Velký sál kulturního centra
Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde 
její manžel schoval peníze, pozve domů hy-
pnotizéra. Manžel však v „transu“ sdělí i svá 
další tajemství a  začnou se dít věci… Hrají: 
A. Jastraban, E. Elsnerová, M. Ruml. Režie: 
Jakub Špalek. Vstupné: 350 Kč. Na toto před-
stavení platí abonentní průkazky, zbývající 
vstupenky v omezeném počtu v předprode-
ji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu 
před začátkem u pokladny

2/4 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  ro-
diči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum 
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a to zejména začátečníkům. Setkání se 
uskuteční na  téma Trénujeme kurent. Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

3/4 středa

PEKELNÝ KILOMETR
17:00 / areál Peklák
1. běh poháru Pekelný kilometr do českotře-
bovské sjezdovky. Délka: 1 km. Převýšení: 
150 m. Kategorie: předškoláci, žactvo, dorost, 
dospělí, veteráni. Startovné: 30 Kč. Přihlášky 
na místě od 16 hodin. Pořádá Českotřebov-
ský běžecký klub ISCAREX.

VÝROBA ŠITÉ KNIHY
15:00–19:00 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro 
dospělé a starší děti. S sebou: přezůvky, pra-
covní oděv. Cena: 190 Kč. Lektorka: Danuše 
Vytečková.

4/4 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace

Přijď zapařit s  knihovnicí na  hry na  X-boxu.  
Těší se na vás knihovnice Adéla. Akce se koná 
také 11. a 25. dubna.

CÍNOVANÝ ŠPERK
16:00–18:30 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro 
dospělé a starší děti. S sebou: 1× kámen (dle 
vašeho výběru či znamení zvěrokruhu, který 
si chcete ocínovat), přezůvky, pracovní oděv. 
Cena 200 Kč. Lektorka: Hana Milerová

5/4 pátek

ČESKOTŘEBOVSKÁ ŽELEZNICE  
OBJEKTIVEM FILMOVÉ KAMERY
18:00 / Malý sál kulturního centra
Komentované promítání filmových ukázek 
převážně z  fondů NFA Českotřebovská že-
leznice objektivem filmové kamery. Filmové 
ukázky zachycující železnici v České Třebové 
a Českou Třebovou ze železnice v minulosti 
slovem doprovodí Mgr. Jaroslav Lopour, pra-
covník Národního filmového archivu. Prostor 
bude upraven jako kinokavárna s  možností 
zakoupení drobného občerstvení. Akci pořá-
dá Městské muzeum Česká Třebová v rámci 
oslav výročí 170 let trati Česká Třebová–Brno 
a  95 let staniční budovy v  České Třebové. 
Vstupné: 20 Kč.

MUCHA
20:00 / Modrý trpaslík
Mucha je brněnská pseudopunková forma-
ce sdružená kolem písničkářky a  podivínky 
Nikoly Muchové, jež se do povědomí společ-
nosti dostala svým nevybíravým vystupo-
váním, podivným účesem a  zejména svými 
provokativními písněmi oslavujícími muž-
skou neschopnost, genderovou nespravedl-
nost, různé úchylky, menšinový útlak, život 
v moravské metropoli a jiné podivnosti živo-
ta. Jízdné: 200 Kč.

6/4 sobota

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO
13:00 / Alej Maxe Švabinského
Pojďme společně s  ochránci přírody uklidit 
Alej Maxe Švabinského! Akce pro širokou 
veřejnost je součástí celostátní kampaně. 
Sraz ve 13 hodin před budovou firmy ORVOS 
Kozlovská 1733. Přijďte a přiložte ruku k dílu, 
ať jsou ty letošní vycházky o  něco veselej-
ší. S  sebou: vhodné oblečení (vhodné boty, 
oblečení, které si můžete ušpinit). Organizá-
toři zajistí pytle a rukavice, drobné odměny. 
Po akci opečeme špekáčky! Akci Pořádá ZO 
ČSOP Podorlicko, ZO ČSOP Zlatá studánka 
ve spolupráci s Městem Česká Třebová a fir-
mou Eko Bi.

NOSTALGICKÁ JÍZDA PARNÍM VLAKEM 
Z ČESKÉ TŘEBOVÉ DO LETOVIC A ZPĚT
13:29 / Železniční stanice Česká Třebová
Vzpomínková jízda parním vlakem po  trati, 
která v  letošním roce slaví výročí, se usku-

teční díky spolupráci Městského muzea 
Česká Třebová a Národního dopravce České 
dráhy. Vlaková souprava v  čele s  lokomoti-
vou 423.009 (Velký Bejček) bude kromě čtyř 
vozů obsahovat i  bufetový vůz s  možností 
občerstvení. Návrat v 18:58 hodin. Akci pořá-
dá Městské muzeum Česká Třebová v rámci 
oslav výročí 170 let trati Česká Třebová–Brno 
a  95 let staniční budovy v  České Třebové. 
Jízdné dle tarifu ČD, příplatek na  historic-
ký vlak 20 Kč. Ve  vlacích neplatí zaměstna-
necké jízdní výhody. Předprodej jízdenek 
od 22. března 2019.

NA KOLE STARÝM KONTINENTEM
19:00 /  Malá scéna
Povídání Ondřeje Ježka. Neošizené povídání 
o tom, jaké je to ujet bezmála 9 tisíc kilome-
trů, kolik vlastně stojí svoboda a  jakou chuť 
má přítomný okamžik. V létě 2018 jsem si po-
stavil kolo a hlavu, sehnal nejlepšího parťá-
ka a projel se po Evropě od Ruska po Afriku. 
A  bylo z  toho dobrodružství jak z  knížky 
od Jacka Londona. Vstupné: 50 Kč. Předpro-
dej vstupenek na  www.kcct.cz, v  Informač-
ním centru v Městském muzeu, či v kanceláři 
KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

7/4 neděle 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  
ŘÍDICÍHO STAVĚDLA 019
9:00 / Řídicí stavědlo 
Sraz účastníků prohlídky v 9 hodin před sta-
niční budovou. Během prohlídky se návštěv-
níci seznámí se způsobem řízení provozu 
ve stanici Česká Třebová. Akci pořádá Měst-
ské muzeum Česká Třebová v rámci oslav vý-
ročí 170 let trati Česká Třebová–Brno a 95 let 
staniční budovy v České Třebové. Akci zajiš-
ťuje Správa železniční dopravní cesty, státní 
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organizace, Oblastní ředitelství Hradec Krá-
lové, Provozní obvod Česká Třebová. Vstup 
na prohlídku je volný.

VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY
14:00 / Staré náměstí
Pořádá rodinné centrum ROSA. Dílny v pro-
storách Městského úřadu, výroba Morenek, 
káva, čaj a domácí dobroty pro malé i velké, 
možnost zakoupení jarních dekorací, poté 
průvod k řece. Přijďte i Vy letos opět v MOD-
RÉM – modrým oblečením vyjádříme pod-
poru rodinám dětí s  autismem a  poruchou 
autistického spektra – modrá je symbol ko-
munikace. Společně s organizací PAS, z. s.

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

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  
STANIČNÍ BUDOVY
15:00 / Staniční budova 
Sraz účastníků v 15 hodin před staniční bu-
dovou. Během prohlídky se návštěvníci do-
zvědí informace o  českotřebovské staniční 
budově, která letos slaví 95. výročí své exis-
tence. Komentáře pronesou železniční his-
torik Ing.  Mojmír Krejčiřík a  Radovan Lipus, 
spoluautor projektu Šumná města. Akci 
pořádá Městské muzeum Česká Třebová 
v  rámci oslav výročí 170 let trati Česká Tře-
bová–Brno a 95 let staniční budovy v České 
Třebové. Akce se koná ve  spolupráci s  Do-
pravním vzdělávacím institutem, a.s. a SŽDC. 
Vstup na prohlídku je volný.

ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI
15:00 / Malá scéna
Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín 
vydávají za bájným Talismanem Moci, který 
umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přá-
telé získali, musí se vypravit do  dalekých 
himalájských hor nebo na  prosluněnou Ha-
vaj. Do  cesty se jim ovšem postaví prohna-
ný a  vykutálený profesor Zádrhel, který si 
na kouzelný talisman dělá také zálusk. Jestli 
nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněž-
ného muže, jestli se budou muset naučit 
tanec Hula-hula nebo jestli potkají poplete-
ného domorodého šamana a  nebo jestli…, 
ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši 
další úžasnou pohádku, plnou legrace, na-
pětí a pěkných písniček. Scénář a režie: Libor 
Jeník. Vstupné: 60 Kč. Předprodej vstupe-
nek na  www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny.

8/4 pondělí

INTERNETOVÝ DEN
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Trávíš rád/a volný čas na  internetu nebo při 
hraní na X-boxu? Přijď do knihovny a dosta-
neš 30 minut na pc či X-box navíc. :) Budeme 
se těšit.

Křest knihy – Autorské čtení 
BLANKA KOSTŘICOVÁ:  
FORMÁT ŠEST KRÁT DEVĚT
19:00 / Městská knihovna

V  pražském nakladatelství Dauphin právě 
vyšla nová – již devátá – kniha Blanky Kostři-
cové Formát šest krát devět, která obsahuje 
povídky z  uplynulých zhruba devíti let. Ně-
které z  nich již v  českotřebovské knihovně 
zazněly – např. Železné cesty či Kamarád. 
Většina povídek je nesena v mírně nostalgic-
kém duchu.

9/4 úterý

MALÝ MUZEJNÍK 
16:00 a 17:00 / Městské muzeum 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea je 
určen dětem od 5 do 12 let. Pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro star-
ší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. 
Setkání se uskuteční na  téma Pekař. Cena 
každé lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

10/4 středa

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

11/4 čtvrtek

4. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: SASHIKO
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Japonská technika prošívání. Lektorka: Oli 
Smékalová. Pomůcky: čtverec cca 40×40 
bavlněné jednobarevné látky, zbytky jiných 
bavlněných látek, krajek, stužek, dlouhou vy-
šívací jehlu, vyšívací bavlnku, perlovku, mu-
linku v bílé, smetanové, režné nebo jakékoliv 
jiné barvě. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer-
venka a 60 Kč ostatní účastníci. Další informa-
ce na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

S DOMORODCI KMENE OFIRIKA  
V JIŽNÍM SÚDÁNU  
TĚSNĚ PO SKONČENÍ OBČANSKÉ VÁLKY
17:00 / Městské muzeum 
Přednáška Rostislava Staňka. V  nejmladším 
státě světa, v  Jižním Súdánu, skončila ob-

čanská válka, při které 4 miliony obyvatel 
opustily své domovy. Vracejí se? Jaká je čeká 
budoucnost? Můžeme nějak pomoci? Díky 
přednášejícímu, který oblast opakovaně na-
vštívil, budeme moci nalézt odpovědi na po-
ložené otázky, ale i nahlédnout do obyčejné-
ho i  svátečního života tamních zemědělců 
a lovců. Součástí přednášky je promítání fo-
tografií a krátkých videí. Vstupné 20 Kč.

VLASTIMIL VONDRUŠKA
18:00 / Malá scéna
Přijměte pozvání na setkání se spisovatelem 
a  historikem Vlastimilem Vondruškou. Ne-
půjde o klasickou besedu, není to ani před-
náška, ale jak sám říká, jde o one man show, 
ve které se pokouší zábavně vyprávět o živo-
tě, své literární tvorbě a také o životě našich 
předků. Pořádá městská knihovna. Vstupné 
80 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v před-
prodeji v městské knihovně, na oddělení pro 
dospělé v 1. patře, od 1. 3. 2019.

12/4 pátek

GOJI
20:00 / Modrý trpaslík
Léčivka Goji, přetavená do  muziky. Plují 
na vlnách akustického folku, šansonu až ska 
s  pouliční živostí, ale zabrousí i  do  experi-
mentů se swingem či blues. Prostě chytrá 
radost, jen tak nevídaná. Jízdné: 100 Kč.

13/4 sobota

OSLAVA 70 LET FOTBALU V SEMANÍNĚ  
S TANEČNÍ ZÁBAVOU
Mistrovské utkání I.B třídy mužů
14:00 / Areál TJ Semanín
Galavečer fotbalového oddílu
18:00 / Obecní sál, Semanín
Taneční zábava
20:00 / Obecní sál, Semanín
Taneční zábava s bohatou tombolou. Vstup-
né: 50 Kč. Pořádá Fotbalový oddíl TJ Semanín.

14/4 neděle

HLEDÁNÍ JARA  
NA SMYSLOVĚ NAUČNÉ STEZCE
13:30 / Rybník
Vycházka jarní přírodou s pozorovací soutě-
ží na trase smyslově naučné stezky „Údolím 
Skuhrovského potoka“. Účastníci dostanou 
průzkumný list a na stanovištích je čekají zají-
mavá pozorování a jarní hry. V cíli budou pro 
účastníky odměny. Start je od 13:30 do 15:00 
hodin. Začátek trasy je u  prvního zastavení 
stezky u kurtů v Rybníku. Cíl je u restaurace 
Nad Hrází. Startovné 50 Kč za průzkumný list. 
Akci pořádá ZO ČSOP Podorlicko.

15/4 pondělí

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Blíží se Velikonoce, tak si přijďte do městské 
knihovny vytvořit velikonoční ozdobu. Ma-
teriál bude zajištěn. Těší se na vás knihovnice 
Adéla.
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VELIKONOČNÍ DEKORACE
15:30–19:00 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro do-
spělé a starší děti. S sebou: přezůvky, pracov-
ní oděv. Cena: 150 Kč. Lektorka: Iva Vychyti-
lová.

KALTENECKER – MARKÓ (HU)
20:00 / Modrý trpaslík
Speciální projekt dvou skvělých hudebníků 
z  Budapešti, zve na  nevšední hudební záži-
tek. Crossover jazz, electro. Zsolt Kaltenecker 
– keyboard. Adam Marko (Special providen-
ce) – drums. Jízdné: 120 Kč.

16/4 úterý

KUŽELKY
14:00 / Kuželna u Národního domu
Pořádají Senioři České republiky, místní orga-
nizace Česká Třebová.

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. V rámci jednotlivých sloho-
vých epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Setkání se uskuteční na téma 
Linie a  skvrny II. Abstrakce ve  výtvarném 
umění. Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: 
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

DP Jaro 2019
PRODANÁ NEVĚSTA NA PRKNECH PRO-
ZATÍMNÍHO, STAVOVSKÉHO A NÁROD-
NÍHO DIVADLA V LETECH 1868 AŽ 2018
19:00 / Velký sál kulturního centra
Komická opera o věrné lásce a zrádných in-
trikách, o snu o divadle národním a o zrodu 
českého herce. Hrají studenti 3. ročníku ka-
tedry alternativního a  loutkového herectví. 
Režie: P. Erbes a B. Jedinák. 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

17/4 středa

VELIKONOČNÍ JARMARK V ČESKÉ SPOŘITELNĚ
14:00–17:00 / Česká spořitelna
Naše třída 5. A ze Základní školy Česká Třebo-
vá, Nádražní ulice, se díky projektu ABECEDA 
PENĚZ stala na krátkou chvíli firmou EASTER 
Team, která Vás srdečně zve na prodejní akci 
ručně vyrobených velikonočních výrobků 
spojených s malým občerstvením a tombo-
lou… Kde: Česká spořitelna, U spořitelny 72, 
Česká Třebová.

BAREVNÁ STŘEDA
16:30 / Ekocentrum Podorlicko
Velikonoční tvořivá dílna. Přineste si: syrová 
vejce (vařit se budou až na místě), lépe bílá 
než hnědá, doporučujeme již doma odmas-
tit (octem nebo jarovou vodou), dále slupky 
z  cibule a  na  batikování dámské punčochy, 

čerstvé rostlinky, lístečky, čtyřlístky, květy, 
případně krajky. Příspěvek na  materiál je 
30 Kč na osobu. Těšíme se na vás, dotazy mů-
žete směřovat na tel. č.: 734 236 028.

ICHNOFOSILIE – ČASTO OPOMÍJENÉ, 
LEČ CENNÉ ZKAMENĚLINY
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška RNDr.  Tomáše Lehotského 
Ph.D. Pořádá Mineralogický klub Česká Tře-
bová.

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

18/4 čtvrtek

VÝLET DO LEGOLANDU
Dům dětí a mládeže pořádá zájezd do zábav-
ného parku Legoland v Günzburgu pro děti 
školního věku. Přihlásit se můžete v kanceláři 
DDM nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218, 
777  292  242, nejpozději však do  pondělí 
8. 4. 2019. 

20/4 sobota

BĚH JAVORKOU
9:30–11:30 / park Javorka
25. ročník. Závody pro různé věkové kate-
gorie pořádá Českotřebovský běžecký klub 
ISCAREX. Přihlášky na  místě od  8:30. Délka 
tratě 6 km a méně.

23/4 úterý

OTISKY Z KERAMIKY
17:00 / ROSA rodinné centrum
Dílna pro dospělé. Vstupné: 50 Kč. Přihlášení 
předem.

RADEK ŠPICAR NA MALÉ SCÉNĚ
18:00 / Malá scéna
VÝHODY A  NEVÝHODY ČESKÉHO ČLENSTVÍ 
V  EVROPSKÉ UNII A  BUDOUCNOST ČESKÉ-
HO PRŮMYSLU: Co je a co není fér ve vztahu 
mezi Českou republikou a  Evropskou unií? 
Máme k členství v EU rozumnou alternativu? 

Jak se zbavit „levné ekonomiky“ způsobující 
„levnou práci“? Pozvání k besedě se studen-
ty, zástupci místních firem a  občany přijal 
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Radek Špicar, M. Phil. Spolupořádá občanská 
iniciativa Moje milá Třebová a Kulturní cen-
trum Česká Třebová ve  spolupráci se SPČR. 
Vstupné: 50 Kč.

24/4 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.

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
ZAHAJOVACÍ KONCERT – SVĚCENÍ JARA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Jaroslav Svěcený / housle a  průvodní slovo, 
Lucie Klára Toth / klavír, Ladislav Horák / 
akordeon. Zahajovací koncert v netradičním 
nástrojovém obsazení nabídne pestrou hu-
dební paletu: Ludwig van Beethoven, Sergej 
Rachmaninov, Antonín Dvořák, Václav Tro-
jan, Ástor Piazzolla, Richard Galliano a  další 
skladatelé. Vstupné: 200 Kč / předplatitelé 
KPH 100 Kč po předložení abonentního prů-
kazu. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

25/4 čtvrtek

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
BENNEWITZOVO KVARTETO
19:00 / Velký sál kulturního centra
Jakub Fišer / první housle, Štěpán Ježek / dru-
hé housle, Jiří Pinkas / viola, Štěpán Doležal / 
violoncello. Kvarteto uvede skladby Ludwiga 
van Beethovena a Antonína Dvořáka. Vstup-
né: 100 Kč / předplatitelé KPH 50 Kč po před-
ložení abonentního průkazu. Předprodej 
vstupenek na  www.kcct.cz, v  Informačním 
centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA  
+ CHARLIE MCCOY
19:00 / Národní dům
Koncert. Jako host vystoupí Charlie McCoy. 
Prodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Lan-
škroun, Svitavy, Litomyšl. Vstupné: 350 Kč. 
Pořádá Zdeněk Neterda.

26/4 pátek

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
KOMORNÍ SOUBOR FARANDOLE KEF / 
BASEL – ŠVÝCARSKO
19:00 / Velký sál kulturního centra
Smyčcový soubor Basilejské oblasti, Jiří Ně-
meček / uměl. vedoucí. V  podání souboru 
zazní autoři: Heinrich Ignaz Franz Biber, Arvo 
Pärte a Franze Schubert. 
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KOMORNÍ ORCHESTR  
JAROSLAVA KOCIANA
Jiří Němeček / sólista – housle, Miluše Mi-
mrová / cembalo a  klavír, Bohuslav Mimra 
/ dirigent. Komorní orchestr uvede sklad-
by Johana Sebastiana Bacha a  Antonína 
Dvořáka. Po  sólovém vystoupení společně 
zahrají výběr známých melodií Leonarda 
Bernsteina West Side Story. Vstupné: 200 Kč 
/ předplatitelé KPH 100 Kč po  předložení 
abonentního průkazu. Předprodej vstupe-
nek na  www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny.

LESNÍ ZVĚŘ
20:00 / Modrý trpaslík
Nu-jazz nechápeme nutně jako hudbu spo-
jenou s  jazzem, je to jen východisko plné 
svobody, které se nenechává omezovat. 
Lesní zvěř a  jejich charakteristický zvuk 
hammondu, klavíru a  psychedelických syn-
tezátorů, spojený s  improvizovanými bea-
ty downtempa, hip-hopu i  jazzu, se nabízí 
k  malování intenzivních ploch a  hudebních 
krajin. Jízdné: 130 Kč.

27/4 sobota

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
QUEEN NIGHT / FILHARMONIE  
HRADEC KRÁLOVÉ
19:00 / velký sál kulturního centra
V  podání elektrizujícího zvuku filharmonic-
kého orchestru uslyšíte nejslavnější skladby 
z devíti alb „královny rocku“, legendární ka-
pely Queen. Vstupné: 300 Kč / předplatitelé 
KPH 150 Kč po předložení abonentního prů-
kazu. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

28/4 neděle

KRÁLOVNA PŘÍRODNÍCH SIL
17:00 / Malá scéna
Dům dětí a  mládeže Kamarád a  Divadelní 
kroužek Knoflíček vás srdečně zve na pohád-
kový muzikál Královna přírodních sil. Cena: 
40 Kč. Vstupenky je možné koupit v  před-
prodeji v DDM Kamarád od 1. 3. 2019 nebo 
45 minut před představením v Malé scéně.

30/4 úterý

MAJÁLES 2019
13:30–18:00 / Gymnázium Česká Třebová
Majálesový průvod studentů českotřebov-
ského gymnázia městem 13:30–14:10 přes 
Nové náměstí, Staré náměstí a  Tyršovo ná-
městí. Majálesové hry 15:00–18:00 v  areálu 
gymnázia. Jsou připraveny soutěže o  ceny 
pro děti a mládež. K poslechu hraje skupina 
PPS z Ústí nad Orlicí, vystoupí žákyně taneč-
ního oddělení ZUŠ Česká Třebová pod ve-
dením Lenky Slavíkové. Partneři akce: Město 
Česká Třebová, Spolek Gymnázia Česká Tře-
bová.

INTIMITA MEZI PEČUJÍCÍM A NEMOCNÝM
14:00 / ROSA rodinné centrum
Lektor: Mgr.  Martina Terezie Kalábová. Pe-
čuj doma a s námi – setkání pečujících. Po-
řádá Diakonie ČCE, informace a  přihlášky 
u  Magdalény Grünbeckové, 604  299  659, či 
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. Setkání se uskuteční na téma 
Proměny České Třebové (2. část). Cena lekce 
je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

VÍCEDENNÍ AKCE
26–27/4

BUDOUCNOST JE NA ŽELEZNICI
Nádražní hala žst. Česká Třebová
Unikátní interaktivní akce pro studenty i ve-
řejnost o  moderní české železnici. V  pátek 
program pro žáky ZŠ a SŠ. V sobotu pro ve-
řejnost 9–13 hodin. Pořádá Sdružení želez-
ničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, 
z.s. ve  spolupráci se Správou železniční do-
pravní cesty, státní organizací (SŽDC) a Vyšší 
odbornou školou a  střední školou technic-
kou v České Třebové.

26–27/4

NOCOVÁNÍ V ROCE ČARODĚJNÉ
Rodinné centrum Rosa
Pro děti a rodiče, děti od 5 let i samostatně.

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

Během Velikonoc: 
• pátek 19. dubna od 8 do 18 hodin,
• sobota 20. dubna: od 8 do 18 hodin,
• neděle 21. dubna: od 8 do 18 hodin,
• pondělí 22. dubna: zavřeno.

5/4–26/5

ŽELEZNICE JAKO MALOVANÁ.  
MOTIVY VLAKŮ, NÁDRAŽÍ  
I ŽELEZNIČÁŘŮ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Městské muzeum
Vernisáž výstavy Železnice jako malovaná. 
Motivy vlaků, nádraží i  železničářů ve  vý-
tvarném umění proběhne ve čtvrtek 4. dub-
na 2019 od 17 hodin. Úvodní slovo pronese 
PhDr. Karel Jaroš z Muzea a galerie Orlických 
hor v  Rychnově nad Kněžnou, hudbou do-
provodí bluegrassová skupina Poutníci 
Česká Třebová. Výtvarná výstava zaměřená 
na  železnici představí umělecké předměty 
z  řady veřejných i  soukromých sbírek. Vý-
stava potrvá do neděle 26. května 2019. Pro 
školy je možné objednat doprovodný pro-
gram. Program (nejen) pro rodiny s  dětmi 
Sobota v  muzeu proběhne 18. května 2019 
od 15 do 16:30 hodin. Po komentované pro-
hlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na výtvarnou dílnu s železniční tematikou.

3–14/4

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Výstavní síň kulturního centra
Vernisáž se koná 2. dubna v 17 hodin v ma-
lém sále kulturního centra. Pořádá ZUŠ Česká 
Třebová.

9/4–14/4

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ ZŠ, 
MŠ A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
Malý sál kulturního centra
Vernisáž 9. 4. 2019 v  15:00 hodin. Otevřeno 
denně od 8:00 do 16:00 hod. O víkendu ote-
vřeno od 9:00 do 16:00 hod. Vstupné dobro-
volné.

17/4–16/5

PORTRÉTY ARCHITEKTURY
Výstavní síň kulturního centra
Výtvarná skupina Maxmilián. Vernisáž 
16. 4. 2019 v  17:00 hodin. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

KINO SVĚT
2/4 úterý

BIO SENIOR
PSÍ DOMOV (USA) 2D
17:00
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé 
štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Uzávěrka příštího čísla novin je 15. dubna. 
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Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více 
než 600 km od svého pána. Láska k páníčko-
vi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella 
se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká 
mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i ne-
bezpečí a nástrahy velkého neznámého svě-
ta... Režie: Ch. M. Smith. Mládeži přístupno, 
dobrodružný, rodinný, český dabing, 92 min. 
Vstupné: 60 Kč.

3/4 středa

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO (ISLAND) 2D
19:00
Muž havaruje s  letadlem uprostřed nedo-
zírné ledové pustiny. Každý den dodržuje 
rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. 
Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná 
bouře však zapříčiní pilotovu smrt a muž po-
chopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v ha-
varovaném vraku a  připravovat se na  jistou 
smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou pouť 
s  nejistým koncem… Hrají: M. Mikkelsen, 
M. T. Smáradóttir. Režie J. Penna. Mládeži 
přístupno od  12 let, drama, titulky, 97 min. 
Vstupné: 110 Kč.

6/4 sobota

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (USA) 2D
17:00
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo 
vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. 
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v  závidění-
hodné harmonii. Vládne jim mladý náčel-
ník Škyťák, který miluje létání s  okřídleným 
parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kama-
rádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno 
říct. Paradoxně právě láska se stane před-
zvěstí mračen, která se nad Blpem začnou 
stahovat. Škyťák je v  tom nevinně, může 
za  to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež 
doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím 
vlivem promění z obávaného Nočního běsu 
na nejistého puberťáka. Možná i proto včas 
ve  vzduchu neucítí nebezpečí pro všech-
ny draky, které se ke  břehům ostrova blíží. 
Režie: D. DeBois. Mládeži přístupno, animo-
vaný, dobrodružný, český dabing, 104 min. 
Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

8/4 pondělí

TERORISTKA (ČR) 2D
19:00
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 větši-
nu z  nás občas napadne, ale hned tu myš-
lenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, 
že stejně, jako je vražda složitá morálně, je 
nesnadná i  prakticky – přesto, že jí bývalý 
žák, momentálně v  podmínce (Pavel Liška), 
dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom 
vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se 
dycky něco posere.“ Režie: J. Bajgar. Mládeži 

přístupno od 12 let, komedie, drama, 95 min. 
Vstupné: 130 Kč.

10/4 středa

SHAZAM! (USA) 2D
19:00
V každém z nás dříme superhrdina a k  jeho 
probuzení stačí jen trocha magie. V případě 
Billyho Batsona (Asher Angel) stačí zvolat 
jediné slovo – SHAZAM! – a  tento velko-
městem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěs-
tounské péči se zásluhou starého kouzelníka 
změní v  dospělého superhrdinu Shazama 
(Zachary Levi). Shazam s  dokonalým tělem 
s  vyrýsovanými svaly si však uchovává duši 
dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, 
co by dělal každý teenager, kdyby byl obda-
řen superschopnostmi: užíval si je! Umí létat? 
Má rentgenové vidění? Dokáže rukama vrhat 
blesky? Dokáže se vyhnout zkoušce ze socio-
logie? Shazam se vydává otestovat hranice 
svých schopností s  radostnou bezstarost-
ností dítěte. Ale své schopnosti bude muset 
zvládnout rychle, aby mohl bojovat se smr-
tícími silami zla ovládanými Dr. Thaddeusem 
Sivanou (Mark Strong). Režie: D. F. Sandberg. 
Mládeži přístupno, akční, fantasy, český da-
bing. Vstupné: 130 Kč.

12/4 pátek

BIO SENIOR
ŽENY V BĚHU (ČR) 2D
17:00
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem 
báječný život a  je pevně rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdě-
lí na  čtyři díly a  zdolají těch více než 42 ki-
lometrů jako rodinná štafeta. Žádná z  nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a  trenér Vojta (Vla-
dimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít. Dcery se ovšem do  běhání 

nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší 
Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně 
průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel 
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo 
nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Ve-
ronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže 
pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. 
Její biologické hodiny bijí na poplach. A nej-
mladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa 
má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – 
manželku. Režie: M. Horský. Mládeži přístup-
no, komedie, 93 min. Vstupné: 60 Kč.

13/4 sobota

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU (ČR) 2D
17:00
Na  kraji Třeskoprsk, v  malém domku, bydlí 
čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a  Myš-
pulín u táborového ohně vzpomínají na dob-
rodružství, která zažili v uplynulém roce. Ka-
ždý z hrdinů vypráví příběh, který považuje 
za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povede-
ný horolezecký výlet na Ďáblův palec, s My-
špulínem napínavé pátrání po  ukrutném 
Vlkodlakovi, s  Bobíkem fantastickou cestu 
do  vesmíru a  s  Fifinkou vánoční návštěvu 
u  malých čertíků. Čí příběh bude nejkrás-
nější? Režie: M. Žabka. Mládeži přístupno, 
animovaný, dobrodružný, 72 min. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

17/4 střed

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK (USA) 2D
19:00
Louis Creed se s rodinou přestěhoval na okraj 
klidného maloměsta, kde široko daleko není 
nic pozoruhodného kromě svérázného po-
hřebiště domácích zvířat, které je opředeno 
mnoha mýty. Mýty, které jsou děsivé a prav-
divé… Horor na motivy knihy Stephena Kin-
ga. Hrají: J. Clarke, A. Seimetz, J. Lithgow… 
Režie: K. Kolsch, D. Widmyer. Mládeži přístup-
no od 15 let, horor, titulky. Vstupné: 120 Kč.

18/4 čtvrtek

BIO SENIOR
BOHEMIAN RHAPSODY  
(VELKÁ BRITÁNIE/USA) 2D
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rocko-
vé skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i  životem vzdoroval všem myslitelným ste-
reotypům, díky čemuž se stal jedním z nej-
výraznějších umělců na  světě. Snímek ma-
puje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku 
a  ikonických písní, jako jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje neřízenou ži-
votní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid 
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z nej-
větších show v  historii rocku. Jejich hudba 
byla a  stále je ohromnou inspirací pro celý 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KŘEST KNIHY – AUTORSKÉ ČTENÍ

BLANKA KOSTŘICOVÁ: FORMÁT ŠEST KRÁT DEVĚT
V pražském nakladatelství Dauphin právě vy-
šla nová – již devátá – kniha Blanky Kostřico-
vé Formát šest krát devět, která obsahuje po-
vídky z uplynulých zhruba devíti let. (Některé 
z nich již v českotřebovské knihovně zazněly 
– např. Železné cesty či Kamarád). Většina 
povídek je nesena v mírně nostalgickém du-
chu, jak napovídá klíčová pasáž z té úvodní, 
Šest krát devět: „A najednou, po desetiletích, 
se jí zasteskne po  světě, který se mohl vejít 
do  formátu šest krát devět centimetrů, ne-
bylo třeba nic zvětšovat, jen kontaktní kopie 
vznikla, fotka, která měla kontakt se světem, 
jejž zachytila… S digitální fotkou můžeš dě-
lat, co chceš, a  svět se do ní přece nevejde, 
ten přerostlý a  zpitomělý svět, z  něhož se 
skutečný kontakt, kontakt se skutečností, 
čím dál víc ztrácí (anebo je již ztracen dočis-
ta?), v  němž kontakt znamená e-mailovou 

adresu anebo číslo mobilního telefonu… 
A  Pavla zatouží udělat z  toho všeho výřez, 
který by se vešel do formátu šest krát devět, 
chodí po světě a hledá vhodné záběry“.

Křest knihy se koná v pondělí 8. dubna 
v 19 hodin v Městské knihovně (1. patro).

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

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

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

svět. Mládeži přístupno od 12 let, životopis-
ný, titulky, 134 min. Vstupné: 60 Kč.

19/4 pátek

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA 
(FRANCIE) 2D
17:00
Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, 
kteří se vydávají na  dobrodružnou cestu, 
aby zachránili své dítě, které uvízne v karto-
nové krabici a je posláno do Karibiku. Režie: 
H. Giraud, T. Szabo. Mládeži přístupno, ani-
movaný, dobrodružný, český dabing, 90 min. 
Vstupné: 130 Kč.

20/4 sobota

HLEDÁ SE YETTI (USA) 2D
17:00
Pan Článek je legrační a  roztomilou posta-
vou v  dobrodružném rodinném snímku 
od cenami ověnčeného studia Laika. Sir Lio-
nel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, 
který se považuje za  předního odborníka 
na  mýty a  příšery. Ovšem nikdo jiný jeho 
objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vy-
dává se na  americký severozápad objevit 
– Yettiho, chybějící vývojový článek mezi 
opicí a  člověkem. Pan Článek – lehce bláz-
nivý, překvapivě bystrý a  citlivý tvor, který 
představuje posledního jedince svého dru-
hu, čelí osamělosti a věří, že Sir Lionel je jedi-
ným mužem, který mu může pomoci. Ti dva 
spolu s  nezávislou a  vynalézavou Adelinou 
Fortnightovou zažívají odvážné dobrodruž-
ství, které směřuje k jedinému cíli – bájnému 
údolí Šangri-La. Režie: Ch. Butler. Mládeži 
přístupno, animovaný, dobrodružný, český 
dabing, 95 min. Vstupné: 120 Kč.

23/4 úterý

AFTER: POLIBEK (USA) 2D
19:00
O  filmu After: Polibek se často píše jako 
o  „Padesáti odstínech pro teenagery“. Oba 
filmy spojuje velká romance, neovladatelná 
přitažlivost hlavních hrdinů, vášeň a  touha. 
Spořádaná studentka se zamiluje do  toho 
nejhoršího kluka široko daleko, kluka s tem-
nou minulostí i  tajemstvím. Zdravý rozum 
je proti, ale nemůže si pomoci, velení nad 
jejím životem přebírá srdce a touha. Nic po-
dobného před tím nepoznala, a  tak se vrhá 
do vztahu, který je opojný, silný a zatraceně 
nebezpečný. Hrají: J. Langford, H. F. Tiffin… 
Režie: J. Gage. Mládeži přístupno od  15 let, 
romantický, drama, titulky, 106 min. Vstupné: 
120 Kč.

28/4 neděle

MIA A BÍLÝ LEV (FRANCIE, NĚMECKO, 
JIHOAFRICKÁ REP.) 2D
17:00
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátel-
ství s bílým lvem. Jedenáctiletá Mia dostane 
malého bílého lva a stanou se z nich neroz-
luční kamarádi. Když ale trochu povyrostou 
a  přestanou být mláďata, musí spolu utéct 

do africké divočiny, aby vzácné zvíře zachrá-
nili před lovci trofejí. Výjimečný film z africké 
přírody vznikal plné tři roky a během nich se 
z  filmového příběhu stal skutečný. Jedinou 
možností, jak film natočit bez filmových tri-
ků, totiž bylo, aby spolu malí bílí lvi a dětští 
herci vyrůstali a stala se z nich jedna smeč-
ka. Režie: G. de Maistre. Mládeži přístupno, 
dobrodružný, rodinný, český dabing, 98 min. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

29/4 pondělí

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK  
(NĚMECKO, ITÁLIE) 2D
19:00
Kurt (Tom Schilling) se poprvé s  moderním 
uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrh-
lého umění“ pořádané nacisty. Po válce pak 
prokáže svůj talent a studuje výtvarnou aka-
demii ve  východoněmeckých Drážďanech. 
Zde potkává Ellie (Paula Beer) a  je přesvěd-
čen, že našel lásku svého života. Její otec, 
prominentní lékař Carl Seeband (Sebastian 
Koch), s  jejich vztahem však zásadně ne-
souhlasí a  snaží se jej jakýmikoliv prostřed-
ky zničit. To, co nikdo z  nich zatím netuší, 
je skutečnost, že jejich životy jsou již dávno 
propojeny hrozným zločinem, do  kterého 
byl Seeband za války zapleten. Kurtovi a Ellie 
se nakonec podaří odejít do západoněmec-
kého Düsseldorfu. Kurt pokračuje ve studiu 
a hledá ve svobodném světě svůj nový, mo-
derní výtvarný styl. Životní prožitky a  trau-
mata se Kurtovi nakonec stávají inspirací, 
díky níž začíná tvořit osobité obrazy, které 
odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i  poci-
ty celé poválečné generace. Režie: F. H. von 
Donnersmarck. Mládeži přístupno od 15 let, 
drama, titulky. Vstupné: 110 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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