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OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
GYMNÁZIA V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Vážení absolventi a přátelé Gymnázia v Čes-
ké Třebové! V letošním roce si připomeneme 
110. výročí založení našeho gymnázia. Osla-
vy, na jejichž přípravě se podílí vedení školy 
a  další pracovníci gymnázia, jsou napláno-
vány na  červen 2019 a  vyvrcholí v  sobotu 
15. června. Veškeré informace o připravova-
ných akcích najdete na webové stránce školy 
wwww.gymnct.cz/ O škole – 110. výročí ško-
ly.

Svou účast v průvodu absolventů a zájem 
o  Almanach potvrďte, prosím, prostřednic-
tvím el. formuláře na www.gymnct.cz. Pokud 
nemáte přístup k internetu, lze potvrdit svoji 
účast na oslavách telefonicky (465 519 500) 
či osobně na sekretariátu školy. Uzávěrku při-
hlášek předpokládáme k 30. 4. 2019. 

Rezervaci míst v restauracích škola absol-
ventům nezajišťuje, každá třída si takováto 
setkání organizuje sama.

Rezervaci míst v  sále Vyšší odborné ško-
ly a  Střední školy technické Na  Skalce lze 
zajistit pouze prostřednictvím sekretariátu 
Gymnázia. Kapacita sálu, který je školským 
zařízením, nikoli komerčním prostorem, je 
omezena. Žádáme laskavě, aby za každou tří-
du vystupoval pouze jeden zprostředkovatel 
(„důvěrník“). Uzávěrka rezervací míst v tomto 
sále je 30. 4. 2019.

Upozorňujeme, že pro tento sál nebu-
de možno zajistit teplé večeře. V nabídce je 
občerstvení (chlebíčky, zákusky, káva apod.) 
a nápoje (pouze ve skle či plechovkách).

Petr Poldauf, předseda Spolku gymnázia

CHTĚLO SE MI BĚHAT A DCERÁM TAKY
Okolí České Třebové je příznivé na  běhání. Pokud chcete, můžete běžet po  rovině 
nebo do kopců, v lesích naběhat dvacet nebo víc kilometrů i si zazávodit. Co dalšího 
k místní tradici běhání prozradil Aleš Stránský, držitel medailí v běhu do vrchu a trenér 
z Českotřebovského běžeckého klubu Iscarex, si můžete přečíst v rozhovoru.

Jaká vedla cesta k Českotřebovskému bě-
žeckému klubu ISCAREX?
Před pětadvaceti lety jsme se taková skupina 
místních běžců rozhodli, že založíme vlastní 
klub. Hlavním důvodem bylo, že jsme nějaké 
závody chtěli i pořádat, nejen se jich účastnit. 
Založili jsme občanské sdružení, abychom 
mohli oslovit partnery a žádat o dotace. Když 
jsme přemýšleli o názvu, tak se nám nejvíc líbil 
Českotřebovský běžecký klub, protože to vyja-
dřovalo, co děláme a odkud jsme. Běhali jsme 
závody mimo dráhu, na silnici, v terénu i do vr-
chu, což zůstalo do  současnosti. Od  počátku 
spolupracujeme s  panem Šimůnkem, majite-
lem firmy ISCAREX, která nás podporuje a zajiš-
ťuje třeba výsledkový servis na závodech. Teh-
dy nás bylo na  první schůzce pouze pár, dnes 
je nás i  s  dětmi přes 100. Klub je registrován 
v Českém atletickém svazu.
 
Historie dětského oddílu je mnohem krat-
ší, proč?
Začínali jsme jako dospělí, tehdejší náročné 
závody nebyly pro mládež. Taky tady ze za-
čátku nebyly podmínky, abychom vychovávali 
dětské běžce a atlety. Až nedávno se podmínky 
začaly zlepšovat, mluvilo se o  obnovení atle-

tického stadionu, tak vznikl ISCAREX Junior 
team. Dětí máme asi 50. Děláme s nimi atleti-
ku, to znamená kromě běhu i ostatní atletické 
disciplíny: sprinty, skoky, vrhy. Začínají nejdřív 
v  šesti letech. Postupně se od  všeobecné pří-
pravy kolem dvanácti let více specializují. Loni 
v září se nám přihlásilo osm nových dětí, letos 
budeme po  prázdninách nábor opakovat. Ale 
dá se přidat i během roku, stačí se přijít podívat 
na trénink a domluvit se.

pokračování na straně 23 > 

DUBNOVÉ NOVINY
Především ekologie, železnice a  sport. 
Rozhovor na téma třídění odpadu a Čes-
kotřebovský běžecký klub ISCAREX. 
Kalendář plný akcí: závody Pekelný ki-
lometr a  Běh Javorkou, událost Ukliď-
me svět – Ukliďme Česko, Hledání jara 
na  smyslově naučné stezce nebo Vítání 
jara – Vynášení Moreny. Pozvání měst-
ské knihovny přijal Vlastimil Vondruška 
a  uskuteční se křest nové knihy Blanky 
Kostřicové. Městské muzeum pořádá 
k výročí 170 let trati Česká Třebová–Brno 
a 95 let staniční budovy v České Třebové 
několik speciálních akcí.  Na konci dubna 
začne Bennewitz festival 2019 a studenti 
gymnázia oslaví Majáles. 

Příjemné jarní dny vám přeje
Hana Sychrová, redaktorka

Běh Javorkou 2018

Atletický stadion Na Skalce
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu (EP). 
Právo volit do EP na území České republiky má:
a) každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
b) občan jiného členského státu Evropské unie (EU), který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
• a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu 
na území ČR (tzn., že přihlášení k pobytu musí občan učinit nejpozději do 10. 4. 2019)
• a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je zápis voliče do seznamu voličů pro 
volby do EP. 

Pro podání žádosti o zápis občanů jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území 
České republiky, do seznamu voličů pro volby do EP nebo přenesení údajů z dodatku stálé-
ho seznamu voličů, je posledním dnem pro tento zápis stanovena neděle 14. dubna 2019 
do 16:00 hodin. Do tohoto data je možné v kanceláři evidence obyvatel na Městském úřadě 
v České Třebové požádat o zápis do seznamu voličů, případně o přenesení svých údajů z do-
datku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do EP. Svou vůli hlasovat ve volbách 
do EP na území ČR však musí občan EU projevit pouze osobně. Uplynutím lhůty 14. 4. 2019 již 
nebude možné do seznamu voličů žádné údaje doplňovat.

Překážkou aktivního volebního práva do EP jsou zákonem stanovené omezení osobní svo-
body z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
Tyto překážky výkonu volebního práva platí jak pro občany ČR, tak i pro občany jiného člen-
ského sátu EU.

Pro volby do EP lze vydávat voličské průkazy. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky. S tím-
to voličským průkazem nelze volit v jiném členském státě EU. 

Požádat o vydání voličského průkazu lze již ode dne vyhlášení voleb v místě trvalého po-
bytu voliče, a to:
a) osobně do 22. 5. 2019 do 16:00 hodin,
b) písemně – v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem, doručené nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb (tj. do 17. 5. 2019 do 16:00 hodin),*)
c)  elektronicky – pouze prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb (tj. do 17. 5. 2019 do 16:00 hodin).
*) Pro účely voleb je úřední ověření podpisu bezplatné na obecním či městském úřadě, niko-
liv na poště. 

Věra Pirklová, tajemnice MěÚ

JIŽ LETOS ZAČNE PRVNÍ ČÁST MODERNIZACE SILNICE 
Z ČESKÉ TŘEBOVÉ DO LITOMYŠLE. DOČKÁ SE TAKÉ SEMANÍN
Hejtman Martin Netolický jednal s  mís-
tostarostou České Třebové Daliborem Ze-
leným. Tématem setkání byly především 
záležitosti dopravy v  okolí města včetně 
pokračování rekonstrukce silnice přes Se-
manín či napojení města na D35.

„Silnice přes Semanín v  letošním roce čeká 
rekonstrukce dalších úseků, které byly poničeny 
v  rámci rekonstrukce podjezdů pod železniční 
tratí u  Korada. Schválený krajský investiční 
plán zahrnuje rekonstrukci úseku přímo v  in-
travilánu Semanína, kde by měly být práce za-
hájeny na konci letních prázdnin. K tomu bude-
me od poloviny března pracovat na propustku 
v  Zádolkách a  od  konce června v  Semaníně,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten s místostarostou Zeleným projednával 
také napojení České Třebové na  D35 a  mo-

dernizaci silnice II/358. „V  rámci prostředků, 
které máme garantovány od státu na výstavbu 
přivaděčů k  D35, již v  letošním roce zahájíme 
modernizaci silnice II/358 směrem na  Litomy-
šl. Proti tomu se z  druhé strany zahájí stavba 
z  Litomyšle až po  hranici městské zástavby. 
Příští rok budeme pokračovat dalším úsekem. 
Celkově máme od  státu na  tuto stavbu vyčle-
něno 130 milionů korun bez DPH,“ uvedl hejt-
man Martin Netolický, kterého místostarosta 
Zelený informoval o  jednání s  podnikateli 
ve městě ohledně omezení průjezdu kamio-
nů. „Současné opatření na této silnici není zá-
stupci firem v okolí nijak rozporováno. Všichni 
počítají s tím, že i po modernizaci této propojky 
směrem na  Litomyšl zůstane zákaz průjezdu 
pro nákladní kamionovou dopravu zachován,“ 
uvedl Dalibor Zelený.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Rada města jmenovala ke dni 1. dubna 2019 

do  funkce ředitelky Sociálních služeb Čes-
ká Třebová JUDr.  Magdalénu Peterkovou, 
Ph.D.  Dosavadní ředitel Bc.  Josef Jurenka 
odchází do starobního důchodu.

• Rada města souhlasila na  svém jednání 
18. 2. 2019 s tím, aby město Česká Třebová 
prosazovalo cestou jednání s okolními ob-
cemi, Pardubickým krajem i  ostatními do-
tčenými institucemi přímé připojení silnice 
II/358 na dálnici D35 v části Džbánov–Lito-
myšl–Janov, a to současně s její výstavbou.

• Městská společnost Eko Bi s. r. o. od 1. dub-
na převezme správu krematoria a  provoz 
pohřební služby. Dne 18. 2. 2019 proběhlo 
výběrové řízení na  novou pozici vedoucí 
střediska hřbitovy společnosti Eko Bi. Ve vý-
běrovém řízení uspěla Ing. Veronika Cinko-
vá. Snahou města a společnosti Eko Bi je co 
nejdříve pokračovat ve všech dosavadních 
činnostech. Podrobnosti o  provozu kre-
matoria a  pohřební služby pod městskou 
společností budou uvedeny na  webových 
stránkách města www.ceska-trebova.cz. 

• Jednání zastupitelstva města je plánová-
no na pondělí 15. dubna. Jednání je veřej-
né a koná se od 15 hodin v budově měst-
ského muzea. Usnesení ZM jsou zveřejněna 
na úřední desce města, v elektronické podo-
bě na  adrese www.ceska-trebova.cz. Tam-
též je vždy uveřejněna pozvánka na jednání 
ZM a jeho program.

• Rada města v pondělí 18. 3. 2019 schválila 
navýšení počtu zaměstnanců zařazených 
do Městského úřadu Česká Třebová o pra-
covní pozici „Mediální asistent“. Na toto 
místo bude vyhlášeno výběrové řízení, kte-
ré bude zveřejněno na úřední desce.

• Výroční zpráva města a Městského úřadu 
Česká Třebová za rok 2018 bude k dispozici 
v elektronické podobě na webových strán-
kách (www.ceska-trebova.cz) a pro zájemce 
v tištěné podobě na sekretariátu městské-
ho úřadu.

Informace pro členy 
okrskových volebních komisí
První zasedání okrskových volebních komisí 
se uskuteční ve  čtvrtek dne 2. května 2019 
od 15:00 hodin v sále VOŠ a SŠT Česká Třebo-
vá na Skalce (internát). 

ČESKO V POHYBU
Historicky první celostátní průzkum doprav-
ního chování probíhá také v  České Třebo-
vé. Jde o  nejrozsáhlejší průzkum zaměřený 
na  dopravu a  její budoucnost. Cílem prů-
zkumu je získat informace pro efektivní plá-
nování dopravy a dopravních staveb a s ním 
spjatý rozvoj obcí, regionů i státu.

Sběr dat se děje formou osobních návštěv 
profesionálně vyškolených tazatelů, kteří 
jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. 

Otázky v  dotazníku se budou týkat každo-
denního dopravního chování občanů, ku-
příkladu jaké dopravní prostředky volíte, jak 
daleko dojíždějí do práce. Odpovědi budou 
sloužit pouze pro účely tohoto průzkumu 
a  nebudou dostupné žádné třetí straně. In-
formace budou vyhodnocovány anonymně 
a nebude tak možné spojit konkrétní osobu 
s konkrétní odpovědí. Průzkum provádí Cen-
trum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolu-

práci s  agenturou SC&C s. r. o. za  podpory 
Ministerstva dopravy České republiky.

Organizátoři prosí občany, jejichž domác-
nosti budou vybrány, o vstřícnost a vyplnění 
dotazníku. Účastí na  průzkumu dopravního 
chování mají jedinečnou možnost se pří-
mo podílet na  budoucí podobě dopravy 
v České republice. Průzkum probíhá od roku 
2017 a  letos na  jaře končí. Další informace 
na https://www.ceskovpohybu.cz/.

https://www.ceskovpohybu.cz/
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SEMANÍN SE LETOS DOČKÁ DALŠÍHO OPRAVENÉHO ÚSEKU SILNICE. 
LIDÉ SI STĚŽUJÍ NA TĚŽKÉ A RYCHLE JEDOUCÍ KAMIONY
Silnice III/35846 z  České Třebové přes Se-
manín se díky rekonstrukci mostů pod že-
lezničním koridorem v  České Třebové stala 
celorepublikově známou. Sloužila totiž jako 
objízdná trasa pro kamiony z  nedalekého 
logistického terminálu. Zvýšenou kamiono-
vou dopravu zdejší komunikace nevydržela, 
a proto se ihned po dokončení prací v tune-
lech u Korada pustil Pardubický kraj do ob-
novy povrchu této silnice. Její současný stav 
zkontroloval se zástupci Správy a údržby sil-
nic Pardubického kraje hejtman Martin Ne-
tolický, který potvrdil, že rekonstrukce bude 
pokračovat i letos.

„V  období od  dokončení rekonstrukce prů-
jezdů pod železničním koridorem jsme opravili 
již dva úseky silnice III/35846. Začali jsme při-
bližně kilometrovým úsekem v lokalitě Zádolky 
a  následně jsme pokračovali přibližně stejně 
dlouhou trasou nedaleko rybníku Hvězda. Kon-
cem loňského roku jsme dokončili opravu úse-

ku směrem ke křižovatce se silnicí I/43,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický, který se v dopro-
vodu zástupců Správy a údržby silnic zajímal 
o  stav dalších úseků a  pokračování oprav. 
„V rámci schváleného investičního plánu v ob-
lasti dopravy máme připravenou rekonstruk-
ci úseku přímo v  intravilánu Semanína, kde 
by měly být práce zahájeny na  konci letních 
prázdnin. K tomu budeme od poloviny března 
pracovat na propustku v Zádolkách a od konce 
června v Semaníně. Postupně dostáváme silni-
ci do stavu, který si zaslouží. Rekonstrukce sa-
mozřejmě způsobí jisté komplikace občanům 
Semanína, ale ty jednoznačně vyrovná nová 
silnice, kterou budeme samozřejmě chtít brá-
nit proti dalšímu ničení těžkými kamiony, které 
zde stále podle místních projíždějí ve  velkém 
množství. Proto jsme již zahájili některé činnos-
ti spojené s omezením těžké nákladní dopravy 
na šest tun s výjimkou svozu komunálního od-
padu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ  
NA POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

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

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

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

Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství,  
kultury a tělovýchovy MěÚ

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELŮ ŠKOL  
ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ČESKÁ TŘEBOVÁ 
Město Česká Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředi-
telky těchto škol:
1. Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
2. Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova,
a to z důvodu ukončení šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele školy 
(tzv. funkční období ředitele). 

Rada města Česká Třebová prohlašuje, že v obdobných případech, tj. v případě ukončení 
funkčního období ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje Město Česká Třebová, bude 
postupovat ve všech případech stejně, tj. po ukončení funkčního období ředitelů škol/škol-
ských zařízení vyhlásí konkurs. 

Dále Město Česká Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ře-
ditele/ředitelky Základní umělecké školy Česká Třebová. V současnosti ředitel není jme-
nován, je obsazena pouze funkce statutárního zástupce školy. 

Text vyhlášení konkursů je zveřejněn na webových stránkách města.
Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ

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.

ilustrační foto / Archiv Pardubického kraje
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MĚSTSKÉ NEMOVITOSTI  
JAKO ZDROJ OBNOVITELNÉ ENERGIE 
V  příštích letech bude zákonem omezeno skládkování mj. i  na  skládce městské firmy EKO 
BI. Pro město je důležité se na tuto změnu připravit. Z vytvářeného zisku jsou v současnosti 
financována městská sportoviště. Po omezení skládkování tento zdroj financí vyschne. Jako 
jedno z  možných řešení navrhujeme investice do  obnovitelných zdrojů energie, například 
fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel, na všech městských budovách, kde je to tech-
nicky možné, samozřejmě s ohledem na památkově chráněné či jinak významné budovy. Ze 
stávajících nemovitostí máme na mysli například budovu zimního stadiónu. U připravova-
ných staveb budeme prosazovat, aby se fotovoltaika, tepelná čerpadla a další obnovitelné 
zdroje staly standardně zvažovanou součástí nových projektů. Jde mj. o kabiny atletického 
stadionu nebo připravovanou rekonstrukci střechy krytého bazénu. V případě efektivního za-
členění do plánovaných projektů mohou obnovitelné zdroje přinejmenším snížit ztráty z pro-
vozu jednotlivých zařízení, ale velmi pravděpodobně i vytvářet zisk a tím i finanční rezervy 
pro budoucí opravy či jiné využití. Například životnost fotovoltaických panelů je minimálně 
25 let a jedná se o investici, která se městu rozhodně vrátí. Za Piráty budeme toto prosazovat 
při jednání zastupitelstva a budeme se snažit, aby se využívání a prosazování obnovitelných 
zdrojů energie stalo součástí dlouhodobé investiční strategie města.

Z. Ruda a J. Ducháček, Česká pirátská strana

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

REVOLUTION TRAIN
11. 3. jsme měli možnost v České Třebové navštívit zvláštně vybavenou vlakovou soupravu 
REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak. Cílovou skupinou projektu jsou žáci a studenti všech 
typů škol a jejich učitelé. Využili jsme toho i my, protože tato problematika se týká nás všech. 
Autor projektu Pavel Tůma nás u vlaku přivítal a provázel celým příběhem, který se vlaku ode-
hrává podle skutečnosti. Věří, že má sílu odradit děti od užívání drog.

Vlakovou soupravu tvoří šest vagonů uzpůsobených do  podoby multimediálních sálů, 
v  nichž se v  několika rovinách odehrává příběh o  příčinách, vývoji a  důsledcích drogové 
závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem 
interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Vagon má vždy tři části. Po zhléd-
nutí jedné z částí filmu se přechází do střední části, která je skutečná a přenáší obraz z plátna 
do reality. Poslední částí je výstavní prostor, ve kterém se můžete seznámit s prostředím baru, 
být svědkem autonehody, zažít pocit za  mřížemi či u  výslechového stolu. Navíc poskytuje 
i méně příjemný pohled na prostředí, kde se drogově závislí ukrývají či drogu připravují bo-
hužel nejen pro vlastní užití, ale i na distribuci.

Projekty, které by se mohly stát názornou ukázkou proč drogy nebrat a přispět do volnoča-
sových aktivit mládeže, budeme my jako rodiče podporovat a budeme se snažit ho v našem 
městě rozvinout na celoroční aktivitu pro mladistvé.

Martin Fišer, 27 statečných

PROTIDROGOVÝ VLAK ZASTAVIL 
NA JEDEN DEN V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V  pondělí 11. března přijel na  3. nástupiště 
do  stanici Česká Třebová Revolution train, 
tedy speciální vlak s šesticí obrněných vagó-
nů s  interaktivní programem, který ukazuje, 
jak snadné je propadnout drogám a jak těž-
ké je závislosti se zbavit. Celý program Pro-
tidrogového vlaku chce ukázat příčiny, vývoj 
a důsledky užívání drog. Příchozí návštěvníci 
sledují filmový příběh, ale lektor se jich také 
ptá, jak by se v  podobné situaci zachovali 
oni. Další části vagónů představují bar, celu, 
výslechovou místnost či drogové doupě. 
Posláním vlaku je především ukázat, že děti 
samy jsou ty, kdo rozhodují o svém životě.

Jakým způsobem funguje tento program 
protidrogové prevence, přišlo osobně zjistit 
také vedení města Česká Třebová. Spolu se 
starostkou Magdalénou Peterkovou, mís-
tostarosty Daliborem Zeleným a  Josefem 
Kopeckým, radním Martinem Fišerem přišli 
i zaměstnanci městského úřadu či strážníci 
městské policie.

„Musím to pozitivně hodnotit, protože jsem 
absolvovala hodně takových preventivních 
programů pro školy, některá videa byla po-
dobná, ale takhle uzpůsobená prohlídka toho 
vlaku, kdy to děti takhle vtáhne, tak to se mi 
zdá jako úžasný počin,” sdělila svoje bezpro-
střední dojmy starostka města Magdaléna 
Peterková.

Dopoledne byl příběh o drogové závislos-
ti určen žákům a  studentům místních škol, 
veřejnost mohla přijít odpoledne. Vstup byl 
pro všechny návštěvníky zdarma. Město Čes-
ká Třebová zaplatilo za  realizaci programu 
Revolution train 108 tisíc korun z  rozpočtu 
města. Akce se konala pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje JUDr. Martina Netolické-
ho, Ph.D.  Kromě prevence dětí a  veřejnosti, 
kteří vlak navštívili, získají učitelé vyhodnoce-
ní anonymních dotazníků, které žáci vyplnili, 
a  doporučení, jak s  tématem dále pracovat 
ve třídě. Lektor dále informoval návštěvníky 
o  návazném programu To je zákon, kámo. 
Městská policie obdrží podklady, ze kterých 
může čerpat na  preventivní besedy s  žáky. 
Další vizí po  protidrogovém vlaku je jeho 
modernější verze, počítačová hřiště ve měs-
tech nebo volnočasové kluby pro mládež.

red

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

Revolution tran / foto: Michal Horák
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MĚSTSKÁ POLICIE
ALKOHOL JIM NÁLADU NEZLEPŠIL
Patnáct, šestnáct, sedmnáct a  dvacet. To 
není matematická posloupnost ani dětská 
hra na  schovávanou, ale věk jednotlivých 
členů skupinky mládeže, která si pro kon-
zumaci alkoholických nápojů vybrala dne 
27. 2. 2019 ve  večerních hodinách prostory 
nádražní haly ČD na nám. J. Pernera. Neušla 
však pozornému oku strážníka obsluhujícího 
městský kamerový systém, který na  místo 
vyslal své kolegy. Alkoholický dýchánek tak 
byl záhy ukončen, následovaly orientační 
dechové zkoušky s  výsledky okolo jednoho 
promile a nezbytné dotazy ke zjištění půvo-
du vína a  destilátů. Na  místě byly rozdány 
pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky 
města, mladiství byli předáni zákonným zá-
stupcům a zpráva o události putovala na od-
dělení sociálně právní ochrany dětí. 

SVÁTEK VYUŽILA KE KRÁDEŽI
Metody a záminky bývají různé, ale cíl je vždy 
stejný, tj. využít důvěřivosti seniorů k vlastní-
mu obohacení. Tuto smutnou zkušenost zís-
kala dne 8. 3. 2019 starší paní z Tylovy ulice 
v České Třebové. V odpoledních hodinách ji 
totiž doma navštívila žena středního věku, 
silné postavy a  tmavšího odstínu pleti, kte-
rá se představila jako pracovnice městského 
úřadu. Pod smyšlenou historkou, že jí jde 
popřát k Mezinárodnímu dni žen a přináší jí 
dárek 1000 Kč, si nechala rozměnit bankovku 
vyšší hodnoty. Tak zjistila, kde má žena ulože-
nu finanční hotovost, kterou následně v ne-
střeženém okamžiku odcizila. Z  místa poté 
utekla a seniorce zůstal pouze pocit hořkosti 
a  smutku. Událost si na  místě od  strážníků 
převzali kolegové z Policie ČR pro podezření 
ze spáchání trestného činu, je rovněž možné, 
že případ nebyl ojedinělý a mohou se přihlá-
sit další poškození.

CIZINEC DISPONOVAL  
NĚKOLIKA TOTOŽNOSTMI 
Běžná krádež kosmetiky v  obchodním cen-
tru na ul Dr. E. Beneše v České Třebové dne 
12. 3. 2019 nakonec zaměstnala strážníky 
i policisty. V průběhu prověřování totožnosti 
pachatele totiž vyšlo najevo, že třicetiosmi-
letému Gruzínci byl pro jeho předchozí pro-
hřešky na  území Německa vysloven statut 
nežádoucí osoby pro schengenský prostor, 
navíc se v  informačních systémech vyskyto-
val pod několika různými totožnostmi. Muž 
byl proto předán přivolaným pracovníkům 
Služby cizinecké policie, přestupek krádeže 
s ním strážníci vyřešili v příkazním řízení.

Petr Baláž, zást. velitele MěP

ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2018
V  roce 2018 vykonávalo službu u  Městské policie Česká Třebová celkem 16 strážníků. 
Od 1. 7. 2018 rozhodlo vedení Města Česká Třebová o rozšíření početního stavu o jednoho 
strážníka, tedy celkem na 17 strážníků. Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto mís-
ta, což se nakonec podařilo a početní stav strážníků MP byl naplněn od 1. 1. 2019.

Součástí Městské policie jsou dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality“, dále 
jen APK, kteří byli zařazeni do početního stavu MP. Jejich činnost byla zaměřena především 
na působení ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek, ale i na celé území města Česká Třebová. 
Další činností APK je jejich přítomnost na Úřadu práce, kde došlo ke zklidnění situace, takže 
již nedochází ke konfliktním situacím mezi klienty a zaměstnanci Úřadu práce, ale ani mezi 
samotnými klienty, jak tomu bylo dříve. Projekt bude pokračovat i v roce 2019.

Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spo-
lupracuje s Policií ČR, dále s HZS, a to především se Sborem dobrovolných hasičů Česká Tře-
bová,  ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace 
rojů včel, ale i  drobných výjezdů, které vyžadují přítomnost hasičů. Další spolupráce je se 
zdravotnickou záchrannou službou v Ústí nad Orlicí.

MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rám-
ci plnění tohoto úkolu kromě jiného přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku. V této 
problematice je velkým pomocníkem při vykonávání této činnosti „Městský dohlížecí kame-
rový systém“, dále jen MKDS, neboť veřejná prostranství, která jsou sledována MKDS, nemusí 
duplicitně kontrolovat i hlídka MP a může být nasazená do míst, která nejsou MKDS sledo-
vána. 

Městská policie disponuje pultem centralizované ochrany, který je určen především 
ke střežení majetku města Česká Třebová – školy, školky, budovy městského úřadu, muzea, 
městské knihovny, kulturního centra, dopravního terminálu apod., dále pak majetek organi-
zací města (Teza, s.r.o., Ekobi s.r.o., Vodárenská společnost).

MP se ve své činnosti zaměřuje také na problém drogově závislých osob, byť jen okrajově, 
neboť tato činnost spadá především do kompetence Policie ČR. Zjištěné poznatky k těmto 
osobám nebo k  podezřelým místům, kde dochází k  distribuci drog, jsou předávány Policii 
ČR k dalšímu opatření. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bude 
Městská policie pokračovat v kontrolách míst, kde je zakázáno kouření, a to především v okolí 
škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob. Městská policie bude kontrolovat osoby, 
které nakupují alkohol v obchodech a poté jej předávají osobám mladším osmnácti let.

Na závěr uvádím několik čísel z činnosti Městské policie za uplynulý rok:

Udělené pokuty v roce 2018
Celkový objem udělených pokut 451 900 Kč

Zjištěné případy protiprávního jednání v roce 2018
Celkový počet zjištěných případů protiprávního jednání 8636
… z toho dopravních 8229
… z toho úsekové měření 6664
… z toho ostatních 241
– přestupky proti městským vyhláškám 96
– přestupky proti veřejnému pořádku 31
– přestupky proti občanskému soužití 7
– proti majetku 96
– ostatní 4
– alkohol + cigarety 20
Z toho počet přestupků zpracovaných ve formě oznámení správnímu orgánu 6987

Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku
Počet výjezdů na žádost Policie ČR 94
Počet odchycených zvířat 69

Petr Vencl, velitel MP

MarushkaPhoto
Už se vám někdy stalo, že jste šli měs-
tem a všimli si nesvítící lampy, vyvrácené 
značky nebo nepořádku? Nenechávejte 
si závadu pouze pro sebe. Máte možnost 
využít mobilní aplikaci Marushka Photo 
určenou pro hlášení závad na  majetku 
města. 

ZO ČSOP PODORLICKO
ZÁCHRANNÝ TRANSFER  
OBOJŽIVELNÍKŮ V PŘÍVRATU
Zájemci o spolupráci se mohou hlásit na tel. 
731 194 787. 
Podrobnosti na www.csop-podorlicko.org 

INFORMACE O VYHOTOVOVÁNÍ DOKLADŮ

Městský úřad Česká Třebová nově zavedl 
na  webových stránkách informace o  stavu 
vyhotovování dokladů. Občan, který žádá 
o  vystavení občanského průkazu, cestovní-
ho dokladu nebo řidičského průkazu, si tak 
může velmi jednoduše zjistit, zda je již jeho 
doklad připraven k vyzvednutí. 

Věra Pirklová, tajemnice MěÚ
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CHCE TO LÉPE A EFEKTIVNĚJI TŘÍDIT ODPAD
MĚSTO SE SNAŽÍ VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY TO BYLO JEDNODUCHÉ A PŘÍJEMNÉ
Popelnice na komunální odpad, žlutý kontejner na plast, modrý na papír, bílý na čiré 
sklo…. Ale co se s  odpadem dějem dál? Jaká je současná situace v  našem městě 
a k jakým změnám by mohlo dojít? Nejen o tom jsme si povídali s Lenkou Špaisovou 
z  odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová, která má na  starosti 
odpadové hospodářství.

Co se děje s tříděným odpadem?
Pokud dáme např. plast do  žlutého kontejne-
ru na plast, tak to je začátek té správné cesty. 
Obsah kontejnerů svezou pracovníci městské 
společnosti Eko Bi s.r.o. do  třídírny na  skládce 
TKO Třebovice, ve které se jednotlivé komodity 
dotřiďují. Pracovníci z toho vyberou vše, co tam 
nepatří a  vytřídí několik druhů dále zpraco-
vatelných plastů. Pak se vše roztříděné slisuje, 
zabalí, sváže a  odveze k  dalšímu zpracování. 
Problémem je, pokud se do kontejneru dostane 
něco, co celý jeho obsah znehodnotí, například 
plechovka s barvou. Potom je nutné obsah za-
vézt rovnou na skládku. 

Jak se znovu využívá vytříděný odpad?
Vrácené a  vytříděné sklo se znovu zpracová-
vá ve  sklárnách, bez něj by byl problém tvo-
řit např. pivní láhve, láhve na  víno, sklenice 
na  přesnídávky apod.: k  jejich výrobě je třeba 
obalový skleněný materiál. V  papírnách to 
funguje obdobně: Papír se po  vytřídění nere-
cyklovatelných složek – zjednodušeně řečeno 
– rozmočí na kaši, která se dále suší a používá 
pro výrobu nového obalového materiálu, to-
aletního papíru atd. Recyklací elektroodpadu 
se rozumí recyklace některých materiálů, které 
elektrospotřebiče obsahují, zejména drahých 
kovů. Recyklace plastu je vzhledem k množství 
jeho druhů složitější, zájem je především o vy-
tříděné PET lahve.  

Jaká je současná situace ve městě?
V  poslední době pozorujeme nárůst jak třídě-
ného, tak komunálního odpadu, což pravděpo-
dobně úzce souvisí se stoupající životní úrovní. 
Ve  městě je dnes více než 60 stanovišť s  kon-

tejnery na tříděný odpad, což je nedostačující. 
Kde se v tuto chvíli nachází kontejnery na třídě-
ný odpad, tzv. hnízda, se můžete podívat přes 
Mapový portál, sekce Odpadové hospodářství 
http://mapy.ceska-trebova.cz/mapovyportal/ 
Nová koncepce systému odpadového hospo-
dářství počítá s výrazným posílením kontejne-
rových stání, mohlo by jich přibýt až dalších 40. 
A také se připravuje zavedení nového systému, 
který by měl občanům zjednodušit a usnadnit 
třídění odpadů. 

O jaký systém se jedná?
Město má podanou žádost o dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí na nákup nádob 
vhodných pro adresný sběr dům od  domu. 
Pokud město dotaci získá, občané, kteří bu-
dou mít zájem, dostanou od  města žlutou 
(na plast) a modrou popelnici (na papír), které 
budou mít u  svého domu. Tím se jim výrazně 
zjednoduší třídění, nebudou muset s odpadem 
chodit daleko. Podobný systém dobře funguje 
již několik let ve Vysokém Mýtě nebo v Jablon-
ném nad Orlicí. Další města zavádí podobné 
systémy, které pro občany zjednodušují třídění, 
a touto cestou chceme jít také. Odpadu produ-
kujeme čím dál víc a je nutné situaci efektivně 
řešit. Čekají nás změny, které jsou ale nutné – 
jak vzhledem k  rostoucímu množství odpadu, 
tak i k rostoucím nákladům za jeho odstranění. 
Samozřejmě by bylo optimální vzniku odpadu 
v co největší míře předcházet. To, co vyprodu-
kujeme, pak co nejlépe vytřídit a  jednotlivé 
složky znovu využít. Město se v  tomto ohledu 
snaží vytvořit pro své občany takové podmín-
ky, aby to pro ně bylo jednoduché a příjemné. 

ZO ČSOP PODORLICKO
UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO
Pojďme společně s ochránci přírody ukli-
dit Alej Maxe Švabinského! 
Sobota 6. 4. 2019 od 13:00.

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 veselejší. S  sebou: vhodné 
oblečení (vhodné boty, oblečení, které si mů-
žete ušpinit). Organizátoři zajistí pytle a  ru-
kavice, drobné odměny. Po  akci opečeme 
špekáčky! Akci Pořádá ZO ČSOP Podorlicko 
ZO ČSOP Zlatá studánka ve spolupráci s Měs-
tem Česká Třebová a  firmou EKObi. Událost 
na  Facebooku https://www.facebook.com/
events/425555728214793/. 
Kontaktní osoba: Pavel Suchý, 724  935  882, 
balderon@centrum.cz 

HLEDÁNÍ JARA  
NA SMYSLOVĚ NAUČNÉ STEZCE
Neděle 14. 4. 2018 od 13:30 v Rybníku.
Vycházka jarní přírodou s  pozorovací 
soutěží na  trase smyslově naučné stezky 
„Údolím Skuhrovského potoka“. Účastníci 
dostanou průzkumný list a na stanovištích je 
čekají zajímavá 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. Star-
tovné 50 Kč za průzkumný list.

Akce je podpořena Pardubickým krajem, 
Městem Česká Třebová a Obcí Rybník.

BAREVNÁ STŘEDA
Středa 17. 4. 2018 od  16:30 v  Ekocent-
ru Podorlicko. Velikonoční tvořivá dílna. 
Přineste si: syrová vejce (vařit se budou až 
na místě), lépe bílá než hnědá, doporučuje-
me již doma odmastit (octem nebo jarovou 
vodou), dále slupky z cibule a na batikování 
dámské punčochy, čerstvé rostlinky, lísteč-
ky, čtyřlístky, květy, případně krajky. Příspě-
vek na  materiál je 30 Kč na  osobu. Těšíme 
se na  vás, dotazy můžete směřovat na  tel: 
734 236 028.

VYROBTE SI VLASTNÍ TAŠKU
Jarní soutěž trvá do 17. 4 do 14 hodin. Přines-
te nám ukázat do Ekocentra Podorlicko svou 
vlastnoručně vyrobenou tašku, kterou tam 
vystavíme. Info 734 236 028. 

foto: Odbor životního prostředí MěÚ Česká Třebová
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Kdy by se systém adresného sběru třídě-
ného odpadu mohl spustit?
Zda město dotaci získá, by mělo být známé nej-
později na konci srpna. V rámci žádosti o dota-
ci jsou i nádoby na biologicky rozložitelný od-
pad (bioodpad) pro domácnosti i bytové domy, 
stejně tak kontejnery na kovové obaly (na ple-
chovky, konzervy). Realizace tohoto projektu 
je dále podmíněna i  vybudováním nového 
dotřiďovacího centra a  kompostárny v  areálu 
skládky TKO Třebovice.  

V  některých městech funguje tzv. pytlo-
vý systém třídění papírů a plastů, proč se 
Česká Třebová rozhodla pro nádoby?
Zvažovali jsme i pytlový systém, ale po zkuše-
nostech z jiných měst jsme od toho upustili. Už 
jenom tím, že se používají jednorázové pytle, 
tak vzniká nový odpad. Navíc potřebujete další 
personál, který pytle vezme, roztrhne, odpad 
z  něj vyndá, dále ho přeloží… Je to mnohem 
náročnější než běžný svoz odpadů z  popelnic. 
Celý systém pytlového sběru vychází jako logis-
ticky náročnější a nákladnější. Proto byl zvolen 
adresný sběr a nové nádoby. Naší vizí je přede-
vším snížení množství komunálního odpadu, 
který je nejnákladnější složkou celého systému 
odpadového hospodářství. Pak by mohlo dojít 
i  ke  snížení četnosti jeho svozu na  úroveň ob-
vyklou z měst, kde jsme se inspirovali a kde to 
dobře funguje již roky. To znamená, že by se 
střídalo svážení komunálního a tříděného od-
padu. 

Bude případné zapojení do nového systé-
mu znamenat nějaké slevy či bonusy?
My jsme se rozhodli, že touto cestou nepů-
jdeme, protože si myslíme, že odměňovat lidi 
za to, že plní povinnosti stanovené vyhláškou, 
případně, že produkují víc odpadu, jde pro-
ti sobě. Systém by byl složitější, kdyby někdo 
musel kontrolovat a odečítat slevy. Druhá věc 
je, že ve městech, kde to takto funguje, se stá-
vá, že občané chtějí mít toho odpadu vlastně 
co nejvíc, aby na  slevu dosáhli a  ušetřili. Vozí 
ten odpad dokonce z jiných měst, což je pravý 
opak toho, čeho chceme docílit. Tedy co nej-
méně odpadu. Podle mě je nejlepší, když jdeme 
vstříc lidské pohodlnosti, kdy není nutné chodit 
s tříděným odpadem o několik ulic dál, ale mů-
žeme ho vyhodit rovnou u domu. 

Někdy lidé odpad nehází tam, kam patří 
a nacházíme ho leckde jinde...
Především na jaře, jak lidé vyklízí, vyhazují věci 
vedle popelnic a  ztěžují tak práci popelářům. 
Objemný odpad, nebezpečné odpady či elek-
trospotřebiče patří na sběrný dvůr. Kontejnery 
v  obležení odpadu jsou naše vizitka a  není to 
vina společnosti Eko Bi s.r.o. Stejně tak i černé 
skládky v  přírodě jsou pro mne nepochopitel-
né, když mohu nepotřebné věci pohodlně od-
vézt na sběrný dvůr, když už je mám naložené 
v autě. 

Sběrný dvůr v Semanínské ulici provozuje 
společnost Eko Bi s.r.o. Je v provozu v úte-
rý až pátek od  8 do  17 hodin, v  sobotu 
od  8 do  12 hodin. Odpad tam může při-
vézt pouze občan města.

Ano, pravidlem je, že čip dostanou jen obča-
né s  trvalým bydlištěm v  České Třebové, ale 
neplatí žádné poplatky za  přivezení odpadu. 
Omezení váhy je pouze u stavební suti (beton, 
cihly…), tam je limit půl tuny na  rok zdarma, 
množství nad limit je zpoplatněno. Opatření 
bylo zavedeno, aby sem odpad nevozily firmy. 
Kdo tady nemá trvalé bydliště, může odpad 
odvézt na  skládku TKO Třebovice, ale za  po-
platek. Stejně tak podnikající osoby nemohou 
využívat sběrný dvůr ani systém pro třídění od-
padu ve městě, ale své odpady předávat pouze 
oprávněným osobám.

Od roku 2024 se podle aktuálně platných 
zákonů nebude smět skládkovat neupra-
vený komunální odpad. 
To znamená, že odpad, který se dosud běžně 
sváží a  skládkuje se, nebude možné takto na-
dále odstraňovat. Hledají se jiné způsoby, jak 
to řešit. Nejlepším způsobem obecně je před-
cházet vytváření odpadů. Druhým výborným 
způsobem je roztřídit co nejvíc složek, které 
jdou znovu využít, aby zbytkového komunál-
ního odpadu bylo co nejméně. To, co nebude 
možné využít, bude muset jít asi do  spalovny. 
Mluví se o možném posunutí termínu ukončení 
skládkování, ale v tuto chvíli hovoří legislativa 
jasně a my se na tuto situaci musíme připravit. 
Nehledě na legislativu je nutné si uvědomit, že 
kapacita skládky TKO Třebovice také není neo-
mezená.

Existují různé iniciativy, jak snižovat 
množství odpadů. Od  zpoplatnění igeli-
tových tašek v  obchodech, bezobalové 
obchody s  potravinami, životní styl zero 
waste, bioplasty...
Výrobci, kteří dávají na trh obaly, musí zajistit 
jejich zpětný odběr. Na  obalech je vyznačené, 
jakým způsobem je recyklovat. V zahraničí lidé 
třídí třeba i jednotlivé druhy plastů. Na zajištění 
zpětného odběru obalů, elektrozařízení, bate-
rií a dalších komodit v České republice existují 
autorizované společnosti. Jako město zajišťu-
jeme zpětný odběr obalů ve  spolupráci s  au-
torizovanou obalovou společností EKO-KOM, 
a.s., proto jsou po  městě barevné kontejnery 
na odpad. Společnost EKO-KOM, a.s. poskytuje 
obcím ve  svém systému odměny za  množství 
vytříděných obalových složek, tedy: čím víc 
máme tříděného odpadu, tím větší příspěvek 
město dostává. Podobně u  elektro zařízení už 
dnes platíme při nákupu recyklační poplatek, 
který je obdobně použit na zajištění jeho recyk-
lace prostřednictvím autorizované společnosti. 
Elektro můžete odkládat do červených kontej-
nerů a  na  sběrný dvůr. Bioplasty (biologicky 
rozložitelné plasty) jsou docela problematic-
kou komoditou. Nedají se pouhým okem ro-
zeznat od plastů běžně užívaných, a pokud se 
pet lahev z rozložitelného plastu přimíchá mezi 
pet lahve určené k  recyklaci, celý jejich objem 
znehodnotí. Bezobalový obchod s potravinami 
je skvělá cesta, jak předcházet vzniku odpadů, 
ale ve městě bohužel žádný nefunguje. Nicmé-
ně je samozřejmě možné a vhodné nakupovat 
v  běžných obchodech do  vlastních tašek, ši-
tých sáčků na  zeleninu či pečivo, do  krabiček 
na  maso, sýry… Zatím jsem se v  našem měs-

tě nesetkala s  odmítnutím tohoto způsobu ze 
strany obchodníků.

Den Země se slaví 22. dubna. Snahou je 
zamyslet se nad ochranou životního pro-
středí. Také letos odbor životního pro-
středí připravuje speciální program nejen 
v parku Javorka, ale až na 14. května.
Den Země je radostnější část naší práce. Akce 
za posledních pár let našla novou tvář. Městský 
úřad spolupracuje se všemi českotřebovskými 
školami a  dalšími organizacemi, Domem dětí 
a  mládeže, rodinným centrem Rosa, skauty, 
odpadovými společnostmi, Lesy ČR a dalšími. 
Každý rok především pro děti z mateřských škol 
a  1. stupně základních škol připravujeme ces-
tu Javorkou, při které plní úkoly, které se týkají 
životního prostředí. Pokud je všechny splní, tak 
dostanou nějakou odměnu. V  loňském roce 
sklidil u  dětí velký úspěch včelař, který sezna-
moval děti se životem včel, měl s sebou i úl. To 
děti hodně zajímalo. Pro 2. stupeň ZŠ a studen-
ty SŠ se snažíme najít jiný způsob vzdělávání, 
většinou je to formou filmů a přednášek, pořá-
dáme exkurze na skládku i na čističku odpad-
ních vod.

Každý rok se snažíte děti aktivovat. Jak se 
zapojí letos?
Připravujeme projekt polepů autobusových 
zastávek pro ochranu životů ptáků, kteří 
do  prosklených neoznačených ploch narážejí 
a  umírají. Abychom tomu ve  městě zabránili, 
domluvili jsme se s místními školami, že si děti 
připraví a  zrealizují tyto polepy. Na  Dni Země 
by už měly být vystaveny fotografie hotových 
zastávek tak, aby bylo možné hlasovat o  tu 
nejpovedenější. Doufáme, že chystaný projekt 
nám zkrášlí zastávky a ochrání ptáky ve městě.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 
TANEČNÍ ŠKOLY
V náladě plné očekávání blížícího se jara pro-
běhl v Národním domě (3. 3. 2019) Velký dět-
ský karneval pořádaný Taneční školou (Spor-
tovní taneční klub Česká Třebová z.s.). 

Bohatý zábavný program plný tance, sou-
těží, balónků, bublinek a pohybu vhodně do-
plnila premiéra zbrusu nových choreografií 
nejmenších dětí – tanečních přípravek.

Role moderátorky se se ctí zhostila Jája 
Nagyová, která se už téměř na konci progra-
mu karnevalu převtělila do  role vypravěčky 
a dětem uvedla pohádku. 

Nebyla to pohádka ledajaká, byla to hraná 
adaptace jedné z  tzv. operek pánů Svěráka 
a Uhlíře, konkrétně ztvárnění pohádky o Čer-
vené karkulce. 

Herci a herečky z Taneční školy nejen hrá-
li, ale také naživo zpívali. Vyhodnocení ma-
sek, závěrečný rej a  odměny, které dostaly 
všechny děti, pěkně karneval uzavřely. Akce 
se zúčastnily i  ty úplně nejmenší děti – a to 
je důkazem, že Taneční škola se stará o vol-
nočasové aktivity opravdu všech věkových 
kategorií. 

Jaroslav Prossa, Taneční škola Česká Třebová 
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UŽ JSTE NĚKDY MĚLI PŘÍLEŽITOST  
ZÚČASTNIT SE MASOPUSTNÍHO VESELÍ?
Tato možnost se naskytla klientům Domo-
va pro seniory 1. března, kdy spolek Za  je-
den provaz uspořádal hudební vystoupení 
v maskách, které bylo první svého druhu. Pro 
seniory byla přichystána divadelní scénka 
společně s  lidovými písněmi za  doprovodu 
harmoniky. Této akce se zúčastnili jak členo-
vé spolku, tak studentky českotřebovského 
gymnázia. 

K  vidění byla například maska kobyly, 
kata, báby, dědka nebo smrtky. Masky také 
navštívily seniory na jejich pokojích, kde jim 
zazpívaly lidové písně a popřály pevné zdraví 
do tohoto roku.

Atmosféra byla velice příjemná a  uvol-
něná. Někteří neskrývali své emoce a  bylo 
na nich vidět, že jsou rádi za naši návštěvu. 
Bylo krásné vidět radost a úsměvy na  jejich 
tvářích. Spousta z nich se zapojila do zpívá-
ní lidových písní. Pro seniory to určitě bylo 
takové nevšední odpoledne a  určitě na  něj 
ještě dlouho budou vzpomínat. I pro nás, pro 
účastníky této akce, to bylo velice oboha-

cující odpoledne a přeci jen nic nemá tako-
vou hodnotu, jako vykouzlit člověku úsměv 
na tváři. Snažili jsme se udělat co nejlepší at-
mosféru, aby si to užili, a myslím, že se nám 
to povedlo, za což jsme nesmírně rádi.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Hele-
ně Mechlové za  spolupráci a  pomoc s  pro-
gramem a  doufáme, že budeme společně 
spolupracovat i  nadále. Dále bychom chtěli 
poděkovat Radce Mikulecké za  skvělý hu-
dební doprovod a také studentkám gymná-
zia, které se podílely na této akci, a také velké 
díky patří DDM Kamarád za půjčení kostýmů, 
bez kterých bychom se neobešli. Všem děku-
jeme za pomoc a doufáme, že se takové akce 
budou opakovat i v budoucnosti. Těšíme se 
na další setkání s vámi. Příležitost k tomu 
budete mít 11. května od 17:00 na 5. Be-
nefičním notování v  Národním domě 
v České Třebové. 

Emma Kameníková, Karolína Fabiánková

PODĚKOVÁNÍ
Po téměř 42 letech odcházím z pozice ředitele Sociálních služeb Česká Třebová. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem pracovníkům v Sociálních službách Česká Třebová za dlouhodo-
bou spolupráci a péči o uživatele našich služeb. Jedná se o zaměstnance Domova pro seniory, 
Pečovatelské služby a Týdenního stacionáře.

Zároveň bych chtěl poděkovat Městskému úřadu a odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Česká Třebová, který umožňoval vybudovat Sociální služby pro obyvatele města a přilehlých 
obcí. Naše dlouhodobá spolupráce vedla k  významnému rozvoji Sociálních služeb. Služby 
tohoto typu začínaly ve  městě Česká Třebová nejprve jako lazaret, sirotčinec, chudobinec 
a domov důchodců. V současnosti působí Sociální služby Česká Třebová jako významný za-
městnavatel a poskytovatel sociálních služeb, a to v rámci Domova pro seniory – s kapacitou 
101 lůžek, Terénní pečovatelské služby – služba je v současné době poskytována 108 uživate-
lům, a Týdenního stacionáře – s kapacitou 12 uživatelů. 

Nové paní ředitelce přeji v jejím působení mnoho úspěchů, spokojené zaměstnance a uži-
vatelům spokojenost s poskytovanými službami.

Josef Jurenka, ředitel Sociálních služeb

SŇATKY
Gratulujeme novomanželům!

Michal Šimek, Česká Třebová 
a Monika Charouzová, Česká Třebová

David Göbl, Česká Třebová 
a Markéta Novotná, Česká Třebová

ŽIVOTNÍ JUBILEA V DUBNU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 LET
Dostál Jarmil 10. 4. 1949 Česká Třebová
Hurt Jiří 11. 4. 1949 Česká Třebová
Rössler Petr 11. 4. 1949 Česká Třebová
Deml Jan 13. 4. 1949 Lhotka
Hájek Jiří 18. 4. 1949 Česká Třebová
Janisch Josef 23. 4. 1949 Česká Třebová

75 LET
Hyksová Božena 6. 4. 1944 Česká Třebová
Hurtová Jarmila 23. 4. 1944 Česká Třebová
Ing. Krása Zdeněk 28. 4. 1944 Česká Třebová

80 LET
Šlechtová Daniela 10. 4. 1939 Česká Třebová
Knop Jan 21. 4. 1939 Česká Třebová
Slezák Jiří 24. 4. 1939 Česká Třebová
Štancl Jaroslav 26. 4. 1939 Parník
Šimková Jaroslava 28. 4. 1939 Česká Třebová
Paďour Miroslav 29. 4. 1939 Česká Třebová

85 LET
Roušarová Emilie 19. 4. 1934 Česká Třebová

90 LET
Dobiášová Věra 12. 4. 1929 Parník

92 LET
Fišar Stanislav 25. 4. 1927 Parník

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO SENIORY
V pátek 15. 3. navštívily členky místní skupiny 
Českého červeného kříže Česká Třebová do-
mov seniorů. V první části proběhla přednáš-
ka o historii ČČK, který v  letošním roce slaví 
100 let od svého založení. Poté následovala 
diskuze s  přítomnými klientkami domova, 
z  nichž mnohé byly členkami Českosloven-
ského červeného kříže a na jeho činnosti se 
aktivně podílely. Následovalo vzpomínání 
na „staré“ časy a  pak členky místní skupiny 
navštívily na  pokojích své bývalé  kolegyně 
a  známé, které se nemohly ze zdravotních 
důvodů setkání zúčastnit.

Jaromíra Žáčková

foto: Sára Blaško

Noviny jsou doručovány poslední pra-
covní dny v měsíci do každé domácnosti. 
Několik výtisků volně k dispozici je v Tu-
ristickém informačním centru, kulturním 

centru a městské knihovně.
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ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA + CHARLIE MCCOY
Koncert skupiny Druhá tráva s Robertem Křesťanem se uskuteční 25. dubna v Národním domě v České Třebové. Jako host vystoupí 
Charlie McCoy. Další host, Kateřina Garcia, bohužel kvůli pracovním povinnostem nevystoupí. Předprodej vstupenek v Turistickém 
informačním centru (Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Litomyšl, Svitavy). Přečtete si před koncertem rozhovor s Lubošem 
Malinou, kapelníkem skupiny Druhá tráva a sk. Malina brothers.

Jak začala a jak se vyvíjela Tvoje kariéra?
V náchodské LŠU, kde jsem chodil na housle 
a  do  výtvarky. Zlom přišel v  roce 1972, kdy 
jsem začal hrát na  housle se skupinou Kli-
ďánko. Byla to bluegrassová kapela. Velmi 
mě ovlivnily sk. Zelenáči, Plavci nebo KTO 
s  Waldemarem Matuškou a  já byl zvukem 
banja fascinován. Banjo pak se mnou zůsta-
lo i  přes studium na  vojenské konzervatoři. 
Hrál jsem v několika skupinách a když brněn-
ským Poutníkům odešel banjista, dostal jsem 
nabídku ho nahradit. To bylo v  roce 1984 
a mým nástupem k Poutníkům moje hudeb-
ní cesta nabrala jiný směr. Setkáním s Rober-
tem Křesťanem pro mě country získala další 
rozměr. V roce 1991 jsme od Poutníků odešli 
a  založili Druhou trávu. Vedle Druhé trávy 
hrávám s Kateřinou García a v kapele Malina 
Brothers. 

Jak se stane, že jsou v  rodině tři bratři 
skvělí muzikanti?
To nevím, nikdo z  našich rodičů na  žádný 
hudební nástroj nijak zvlášť nehrál, ale roz-
poznali, že máme talent a vedli nás k hudbě.

Jak vznikla spolupráce s  P.  Bobkem, Wa-
bim Daňkem, K. Garcia?
Začnu Wabim Daňkem, v 80. let jsme se po-
tkávali na Portách. Po roce 2000 mě napadlo 
nahrát písničky Mirka Jaroše a jako interpre-
ta jsem vybral právě Wabiho, vznikla dvě CD. 
S  Katkou García jsem se setkal v  roce 2001 
a byla to hudební láska na první pohled. Do-
mluvili jsme se na  spolupráci a  založili sku-
pinu García, zaměřenou na  irskou hudbu. 
S  Grarcíou jsme odehráli mnoho koncertů 

a  nahráli dvě CD. Katka je všestranná zpě-
vačka, kromě irské muziky zpívá anglicky, 
španělsky a česky. V češtině bude taky naše 
zatím poslední společná deska, na které pra-
cujeme. Katka zpívala i  s  Pavlem Bobkem 
a Robertem Křesťanem. Spolupráce s Pavlem 
Bobkem trvala přes deset let do Pavlovi smr-
ti. Produkoval jsem mu 3 CD.

Tvé další umělecké aktivity?
Vrátil jsem se k výtvarnému umění – grafice 
– suché jehle. Bral jsem to jako odreagování 
od  muziky. Dostal jsem nabídky na  výsta-
vy a dnes už jich mám pár za sebou, včetně 
dvou v USA.

Na  suchou jehlu jsem „obrátil“ hudební 
velikány jako Peter Rowan, Tony Trischka, Tim 
Eriksen a další, kteří jsou známí spíš v USA ze 
spolupráce s Bobem Dylanem, Joan Baez, Ja-
nis Joplin, Chrisem Isaakem, atd. 

Jaká je budoucnost Druhé trávy?
S  Druhou trávou jsme začali zkoušet nové 
písně. Chceme natočit dvojalbum, kdy jed-
no CD by bylo autorské a druhé z převzatých 
písní s  Robertovými texty. Inspirovala nás 
spolupráce s bratry Ebenovými a s Michalem 
Pavlíčkem, který bude jedním z hostů na na-
hrávce.

Jaká je budoucnost Malina Brothers?
24. 4. nás čeká velký koncert v  brněnském 
Sono centru, kde budou hostovat Katka 
a  Charlie McCoy. Koncert natočí televize 
a vyjde z něho live DVD a CD. Příští rok turné 
k desátému výročí Malina Brothers.

Co se Ti vybaví pod PPP 2017 – pohodový 
pátek poprvé v České Třebové?
PPP 2017 byla skvělá akce a my se moc těší-
me na PPP 2019! Hlavně si zahrajeme s Káťou 
a to je vždycky radost! 

Za rozhovor děkuje Zdeněk Neterda.

SEMINÁŘ „EVROPSKÉ ŽELEZNICE“
Členové Esperantského klubu Česká Třebová 
se zúčastnili mezinárodního semináře o  ev-
ropských železnicích, který pořádal Český 
železničářský esperantský svaz ve spolupráci 
s Univerzitou Pardubice dne 26. února 2019 
v Pardubicích. Témata přednášek byla zamě-
řena na  různé oblasti železničního provozu 
se záměrem seznámit studenty a  veřejnost 
se zajímavými stavbami, projekty a systémy 
realizovanými nebo používanými v  Němec-
ku, Itálii, Dánsku a  v  České republice. Před-
nášející z  těchto zemí přednesli zajímavé 
příspěvky, které se věnovaly železniční a re-
gionální dopravě v Německu, výstavbě a re-
konstrukci významných železničních stanic 
v  Itálii a  Dánsku, diagnostickým systémům 
na  železnici v  České republice, ale i  tvorbě 
technických norem v Evropské unii. Všechny 
přednášky byly prezentovány v  esperantu 
a tlumočeny do češtiny.

V  rámci semináře se rovněž uskutečnilo 
jednání předsednictva Mezinárodní želez-
ničářské esperantské federace (IFEF), které 
vyvrcholilo podpisem smlouvy o spolupráci 
s Univerzitou Pardubice.

Ladislav Kovář

VÝLET DO MUZEA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Cílem prvního výletu, který jsme si pro uži-
vatele Domova v  letošním roce připravili, 
bylo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Do-
pravu seniorů zajišťovala opět řidička pečo-
vatelské služby. Ihned po příjezdu do Ústí se 
celé výpravy ochotně ujali zaměstnanci mu-
zea. Zajistili provoz plošiny, která umožňuje 
bezbariérový přístup do  prvního poschodí. 
K dispozici byl také schodolez – ten ale ten-
tokrát nebyl třeba. V úvodu prohlídky muzea 
se nám věnoval ředitel Radim Urbánek a uži-
vatelům přiblížil historii secesní Hernychovy 
vily. Poté už následovala prohlídka výstavy 
Půvab dřevěné hračky. Kdo měl zájem, mohl 
dále pokračovat do druhého patra na výsta-
vu Krajinka v zimním hávu, nebo 100 let Čes-
kého červeného kříže.

Děkujeme kolektivu zaměstnanců Měst-
ského muzea v Ústí nad Orlicí za pomoc při 
organizaci této akce a zajištění bezbariérové-
ho přístupu do výstavních prostor.

PŘEDNÁŠKA K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
V pátek 15. 2. měli uživatelé Domova možnost 
zúčastnit se přednášky na  téma 100. výročí 
vzniku ČSR, kterou si pro ně připravila pra-
covnice Městského muzea v České Třebové, 
ředitelka Jana Voleská. Během velmi pouta-
vého výkladu se senioři dozvěděli detaily ze 
života významných Českotřebovských osob-
ností, zapojených do vzniku Československé 
republiky. V  závěru přednášky paní Voleská 
připomněla, kde v  České Třebové najít pa-
mátníky vztahující se k  období vzniku ČSR 
a konci první světové války.

PŘEDNÁŠKA O KUBĚ
Druhou zajímavou přednáškou, kterou mohli 
uživatelé Domova v  měsíci únoru navštívit, 
byla prezentace na  téma Kuba. Připravila si 
ji paní Jaromíra Žáčková a během téměř ho-
dinového výkladu přiblížila seniorům životní 
styl, architekturu, tradice a zvyky této země. 
Na fotografiích si uživatelé Domova prohlédli 

turistické zajímavosti, detaily každodenního 
života Kubánců, místní galerii, nebo – k pře-
kvapení zejména mužské části publika – 
i motocykl značky Jawa a udržované osobní 
automobily staršího data výroby.

KONZUM – SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 
Sociální služby Česká Třebová – Domov pro 
seniory se koncem roku 2018 opět zúčastnil 
grantového programu Společně za  úsměv, 
jehož vyhlašovatelem bylo obchodní druž-
stvo KONZUM, Ústí nad Orlicí. Z veřejné sbír-
ky Společně za  úsměv získal Domov částku 
2294 Kč a  z  grantového programu dalších 
450 Kč. Z  těchto finančních prostředků bu-
dou zakoupena hudební cd pro klub Zpívání 
a audioknihovnu Domova.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se za-
pojením do projektu Společně za úsměv roz-
hodli finančně podpořit volnočasové aktivity 
seniorů v Domově.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
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KULTURNÍ CENTRUM
Předprodej vstupenek na Velký swingový or-
chestr bude zahájen 16. 4. 2019.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
6. 5. Alba Plano – jazz, 12. 5. Veselá pouť – po-
hádka, 16. 5. KPH – PRAGUE BRASS ENSEM-
BLE, 17. 5. Velký swingový orchestr, 
19. 5. Duo ADAMIS – taneční odpoledne, 
21. 5. DP Jaro – PÁNSKÁ ŠATNA, 
24. 5. Ceny města Česká Třebová

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

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

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – LEGOLAND
Dům dětí a  mládeže pořádá zájezd do  zá-
bavného parku Legoland v Günzburgu. Výlet 
se uskuteční 18. 4. 2019 a  je určen pro děti 
školního věku. Cena – 1100 Kč zahrnuje do-
pravu autobusem, cestovní pojištění a peda-
gogický doprovod. Vstupné do  Legolandu 
je 8 Eur. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM 
nebo na  tel. č. 736  694  671, 777  292  218, 
777  292  242, nejpozději však do  pondělí 
8. 4. 2019. Máme volná místa do  druhého 
autobusu.

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

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

Výroba šité knihy – středa 3. 4. 2019 v čase 
15:00–19:00 hodin. S  sebou: přezůvky, pra-
covní oděv. Cena: 190 Kč. Lektorka: Danuše 
Vytečková
Cínovaný šperk – čtvrtek 4. 4. 2019 v  čase 
16:00–18:30 hodin. S  sebou: 1× kámen (dle 
vašeho výběru či znamení zvěrokruhu, který 
si chcete ocínovat), přezůvky, pracovní oděv. 
Cena 200 Kč. Lektorka: Hana Milerová
Velikonoční dekorace – pondělí 15. 4. 2019 
v čase 15:30–19:00 hodin. S sebou: přezůvky, 
pracovní oděv. Cena: 150 Kč. Lektorka: Iva Vy-
chytilová
Čelenka z  Foamiranu – čtvrtek 2. 5. 2019 
v čase 16:00–18:30 hodin. S sebou: přezůvky. 
Cena 200 Kč. Lektorka Hana Milerová.

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

PROGRAM DUBEN
7/4 14:00 Vítání jara – Vynášení Moreny na Starém náměstí, dílny v prostorách Městského úřa-
du, výroba Morenek, káva, čaj a domácí dobroty pro malé i velké, možnost zakoupení jarních 
dekorací, poté průvod k řece. Přijďte i letos v modrém oblečení!
9/4–14/4 Velikonoční výstava v Kulturním centru – jako každoročně se i letos Rosa zúčastní 
s výrobky dětí a maminek :-)
17/4 Setkání sítě mateřských center Pardubického kraje – Rosa bude uzavřena pro veřejnost
23/4 17:00 Dílna pro dospělé tvoření pro radost „Otisky z keramiky“, vstupné 50 Kč /výrobek, 
přihlášení předem
26–27/4 Nocování v Rose ČARODĚJNÉ pro děti a rodiče, děti od 5 let i samostatně
30/4 14:00 „Intimita mezi pečujícím a nemocným“ lektor Mgr. Martina Terezie Kalábová
Pečuj doma a  s  námi – setkání pečujících. Pořádá Diakonie ČCE, informace a  přihlášky  
u Magdalény Grünbeckové, 604 299 659, či magdalena.grunbeckova@diakonie.cz.
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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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KLUCI Z ROBOKROUŽKU 
STARTOVALI NA ROBOTIÁDĚ
Dne 8. 2. 2019 se studenti ROBOkroužku 
při městské knihovně zúčastnili meziná-
rodní Robotiády ve  VIDA Centru v  Brně, 
aby poměřili síly se svými vrstevníky 
ve  2 ze 7 vypsaných disciplín, kde bylo 
ve  většině požadováno využití staveb-
nic LEGO Mindstorms. Do  Brna se vypra-
vil čtyřčlenný tým za  doprovodu trenéra 
Marka Volfa ve  složení: Jiří Petráň, Lukáš 
Matoušek, Diviš Samoel a Matěj Pražák.

V  disciplíně zvané ČÁRA (line follower) 
autonomní roboti musí sledovat černou čáru 
a projet po ní danou trať v co nejkratším čase. 
Třebovský robot s časem 40,99s umístil v ka-
tegorii ZŠ na slušném 13. místě z celkových 
59 startujících, kde 16 týmů nedopravilo 
robota do  cíle ani v  jednom ze tří rozjezdů. 
Avšak vítězný čas v dané kategorii pouhých 
19,38s značí, že je zde stále co zlepšovat.

Disciplína SPRINT (drag race), kde auto-
nomní robot musí projet co nejrychleji rov-
nou 10m dráhu, byla společná pro ZŠ a  SŠ, 
tedy i  konkurence byla větší. Ač se to dle 
zadání nezdá, jde o  podstatně náročněj-
ší úlohu, kde už jen samotné dojetí robota 
„s cihlou na plynu“ bez kolize s mantinely je 
malým úspěchem, což potvrdila i výsledková 
listina, kde z 99 startujících týmů bylo 61 dis-
kvalifikováno. Ve Sprintu týmy nejčastěji volí 
mezi dvěma strategiemi:
• Buď sestavit robota bez možnosti zatáčení, 

a pak se pokouší jej namířit na startu co nej-
přesněji, aby trať projel dle pravidel.

• Nebo postavit robota s řiditelnou nápravou 
a s využitím gyroskopu, kompasu nebo op-
tického sledování středící čáry na trati kori-
govat směr.

Třebováci se při přípravách vydali druhou 
z možností, ale bohužel v případě hnací i řidi-
telné nápravy se dle trenéra vydali tak trochu 
slepou uličkou a i přes jeho doporučení začít 
znovu a jinak se nadále snažili lepit v základu 
nevyhovující konstrukci. Ta se naplno proje-
vila při testování na trati v plné délce posled-
ní týden před soutěží. V tom okamžiku však 
již nebyl čas na  kompletní přestavbu, natož 
ladění programu pod pouhým lektorským 
vedením. Robot byl nakonec kompletně pře-
staven a  úspěšně nasazen do  soutěže, nic-
méně s výraznou pomocí trenéra. Čas 4,29s 
by znamenal v  konečném pořadí 14. místo, 
v duchu fair-play bylo ale posléze požádáno 
o  anulaci výsledků. Vítězný čas 3,33s pat-
řil týmu Nikita z  Gymnázia Tarase Ševčenka 
v Kyjevě.

Za nejpřínosnější zkušenost z letošní sou-
těže považuje trenér Marek Volf mimo zdo-
konalení technických dovedností jeho svě-
řenců především jejich přímou konfrontaci 
s morální volbou mezi těšením se z nespra-
vedlivě dosaženého výsledku a zúčastněním 
se soutěže se ctí.

Výsledky, fotografie a  videozáznamy ze 
soutěže lze nalézt na  http://robotiada.cz/
media/robotiada-2019.

ROBOkroužek se pro přihlášené děti 
koná v  městské knihovně každou středu  
od 15 do 17 hodin.

MĚSTSKÉ MUZEUM

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin.
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.

Badatelna bude v pátek 19. dubna zavřená.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Pro-
bíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 17 hodin, 
tentokrát na  téma Trénujeme kurent. Cena 
každé lekce je 20  Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Lektor: Mgr.  Jana Vo-
leská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro-
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 9. dubna 2019, 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 dubnu na téma Pekař. Cena každé lekce 
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem regist-
rovat). Lektor: Mgr. Radka Urbánková.

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturní-
ho okruhu. V  rámci jednotlivých slohových 
epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v měsíci. 

Příští setkání se uskuteční v úterý 16. dub-
na 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Linie 
a  skvrny II. Abstrakce ve  výtvarném umění. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v  měsíci. Příští setkání se uskuteční 
v  úterý 30. dubna 2019 od  17 hodin, ten-
tokrát na  téma Proměny České Třebové 
(2. část). Cena každé lekce je 20 Kč (na  lekci 
není třeba se předem registrovat). Lektor: 
Martin Šebela.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy Železnice jako malova-
ná. Motivy vlaků, nádraží i  železničářů 
ve výtvarném umění proběhne ve čtvrtek 
4. dubna 2019 od  17 hodin. Úvodní slovo 
pronese PhDr. Karel Jaroš z Muzea a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, hud-
bou doprovodí bluegrassová skupina Pout-
níci Česká Třebová. Výtvarná výstava zaměře-
ná na železnici představí umělecké předměty 
z řady veřejných i soukromých sbírek. 

Výstava potrvá do neděle 26. května 2019. 
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota 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. 

Upozorňujeme na uzavírky knihovny
V pátek 5. dubna bude celý den zavřeno dětské oddělení. Beseda pro školáky s Markem Šol-
mesem Srazilem v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.
Ve středu 10. a 17. dubna dětské oddělení zavřeno celé dopoledne.
Během Velikonoc od 19. do 22. dubna bude celá knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení, knihy můžete vracet bez omezení do biblioboxů umístěných před 
vchody do knihovny na Smetanově ulici i na pobočce Parník (Ústecká ulice).

Další informace 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.

www.ceskotrebovskenoviny.cz
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – DUBEN
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
6.–7. 4. 2019 MUDr. Štancl Jiří, Česká Třebová, F. V. Krejčího, tel. 405 465 530 247 
13.–14. 4. 2019 MUDr. Teplý Michal, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155 
19. 4. 2019 MDDr. Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155 
20.–21. 4. 2019 MDDr. Vaničková Monika, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 , tel. 465 534 555 
22. 4. 2019 MUDr. Vávrová Michaela, Dolní Dobrouč 446, tel. 465 543 015 
27.–28. 4. 2019 MUDr. Voltnerová Iva, Česká Třebová, F. V. Krejčího, tel. 405 734 100 171

170 LET TRATI ČESKÁ TŘEBOVÁ–BRNO
95 LET STANIČNÍ BUDOVY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Při příležitosti výše uvedených výročí Vás Městské muzeum Česká Třebová zve na tyto akce: 

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽELEZNICE JAKO MALOVANÁ.  
MOTIVY VLAKŮ, NÁDRAŽÍ I ŽELEZNIČÁŘŮ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Čtvrtek 4. dubna 2019 od 17 hodin, výstavní budova muzea
Vernisáž výtvarné výstavy představující umělecké předměty s železniční tematikou z řady ve-
řejných i soukromých sbírek. Úvodní slovo pronese PhDr. Karel Jaroš z Muzea a galerie Orlic-
kých hor v Rychnově nad Kněžnou, hudbou doprovodí bluegrassová skupina Poutníci Česká 
Třebová. Výstava potrvá do neděle 26. května 2019. Vstup na vernisáž volný.

KOMENTOVANÉ PROMÍTÁNÍ FILMOVÝCH UKÁZEK ČESKOTŘEBOVSKÁ ŽELEZNICE 
OBJEKTIVEM FILMOVÉ KAMERY 
Pátek 5. dubna 2019 od 18 hodin, Malý sál kulturního centra
Filmové ukázky převážně z fondů NFA zachycující železnici v České Třebové a Českou Třebo-
vou ze železnice v minulosti slovem doprovodí Mgr. Jaroslav Lopour, pracovník Národního 
filmového archivu. Prostor bude upraven jako kinokavárna s možností zakoupení drobného 
občerstvení. Vstupné: 20 Kč.

NOSTALGICKÁ JÍZDA PARNÍM VLAKEM Z ČESKÉ TŘEBOVÉ DO LETOVIC A ZPĚT
Sobota 6. dubna ve 13:29 hodin, železniční stanice Česká Třebová
Vzpomínková jízda parním vlakem po trati, která v  letošním roce slaví výročí, se uskuteční 
díky spolupráci Městského muzea Česká Třebová a Národního dopravce České dráhy. Vlaková 
souprava v čele s lokomotivou 423.009 (Velký bejček) bude kromě čtyř vozů obsahovat i bu-
fetový vůz s možností občerstvení. Návrat v 18:58 hodin.

Jízdní řád

Stanice Příjezd Odjezd Stanice Příjezd Odjezd

Česká Třebová 13:29 Letovice 17:20

Opatov 13:44 Březová n/S. 17:33 18:03

Svitavy 13:55 14:05 Svitavy 18:25 18:31

Březová n/S. 14:30 14:47 Opatov 18:42

Letovice 15:05 Česká Třebová 18:58

Jízdné dle tarifu ČD, příplatek na historický vlak 20 Kč. Ve vlacích neplatí zaměstnanecké jízdní 
výhody. Předprodej jízdenek od 22. března 2019

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ŘÍDICÍHO STAVĚDLA A STANIČNÍ BUDOVY
Neděle 7. dubna 2019, od 9 hodin prohlídka stavědla 019
Sraz účastníků prohlídky v 9 hodin před staniční budovou. Během prohlídky se návštěvníci 
seznámí se způsobem řízení provozu ve stanici Česká Třebová. Akci zajišťuje Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Provozní obvod Česká 
Třebová Vstup na prohlídku je volný.

Neděle 7. dubna 2019, od 15 hodin prohlídka staniční budovy
Sraz účastníků v 15 hodin před staniční budovou. Během prohlídky se návštěvníci dozvědí in-
formace o českotřebovské staniční budově, která letos slaví 95. výročí své existence. Komen-
táře pronesou železniční historik Ing. Mojmír Krejčiřík a Radovan Lipus, spoluautor projektu 
Šumná města. Akce se koná ve spolupráci s Dopravním vzdělávací institutem, a.s. a SŽDC.
Vstup na prohlídku je volný.

Při příležitosti výročí budou vydány tyto upomínkové předměty: pohlednice, pamětní 
razítko (k dostání na TIC/recepci muzea), pamětní kartonová jízdenka (zdarma obdrží cestu-
jící parního vlaku).

PŘEDNÁŠKA 
Přednáška Rostislava Staňka S  domorod-
ci kmene Ofirika v  Jižním Súdánu těsně 
po  skončení občanské války proběhne 
ve  čtvrtek 11. dubna 2019 od  17 hodin 
v přednáškovém sále muzea. 

V  nejmladším státě světa, v  Jižním Súdá-
nu, skončila občanská válka, při které 4 mi-
liony obyvatel opustily své domovy. Vracejí 
se? Jaká je čeká budoucnost? Můžeme nějak 
pomoci? Díky přednášejícímu, který oblast 
opakovaně navštívil, budeme moci nalézt 
odpovědi na  položené otázky, ale i  nahléd-
nout do obyčejného i svátečního života tam-
ních zemědělců a lovců. Součástí přednášky 
je promítání fotografií a krátkých videí. 

Vstupné 20 Kč.

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  potřebné 
informace budou od poloviny dubna ke sta-
žení na webových stránkách www.mmct.cz.

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

Turistické informační centrum  
Česká Třebová

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

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

E-mail: ic@mmct.cz
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MEZINÁRODNÍ DEN AUTISMU
V úterý 2. dubna si lidé připomenou meziná-
rodní den autismu. V  tento den se oblékají 
do modrého oblečení, nebo nasvěcují modře 
budovy. Je možné, že se nám podaří rozsvítit 
i Roškotovo divadlo.

Autismus je postižení mozku. V  ČR se 
vyskytuje u jednoho z 86 dětí. Více u chlap-
ců než dívek. Člověk s  autismem nerozumí 
tomu, co vidí, slyší, prožívá. Má problémy 
s porozuměním dění okolo sebe, komunikací 
a sociální interakcí. Autismus bývá často do-
provázen i  mentálním postižením, hyperak-
tivitou, poruchami učení, chování, epilepsií. 
Vhodnými metodami práce lze děti rozvíjet, 
omezit problémové chování.

Poruchy autistického spektra je nezisková 
organizace. PAS z.s. sídlí v Ústí nad Orlicí. Po-
máhá rodinám dětí s autismem a postižením. 
Pořádá pro ně osvětové akce, přednášky, se-
tkání pro rodiče dětí, výlety. 

V květnu a září připravujeme psychorela-
xační pobyty. Pobytů se účastní 10–15 rodin 
s  dětmi s  autismem a  postižením spolu se 
zdravými sourozenci. Dětem připravují pro-
gram na míru dle jejich zájmů a schopností 
asistenti dobrovolníci. Rodiče se účastní sku-
pinových setkání, workshopů, přednášek. 
Mají možnost individuální konzultace s psy-
chologem, speciálním pedagogem. Součástí 
pobytu je také muzikoterapie, canisterapie. 
Chodíme na  vycházky po  okolí a  opékáme 
buřty.

V létě máme tábory pro děti s těžším a lehčím 
postižením. Táborů se účastní cca 20–30 dětí 
(6–26 let) s postižením za doprovodu asisten-
tů. Tvoří, hrají hry, podnikají výlety do okolí. 
Těší se na karneval a olympijské hry. V době 
tábora je také letní pobyt pro rodiče s men-
šími dětmi.

Pokud se chcete dozvědět více o  naší 
činnosti či nás finančně či materiálně pod-
pořit, rádi Vás potkáme (modře oblečené) 
na některé z Modrých akcí.

V  sobotu 6. 4. Benefiční jóga maraton 
v BartStudio ÚO. 9–13 h.

V neděli 7. 4. Vynášení Morany, Staré ná-
městí Česká Třebová 14–16 h s RC Rosa.

V  sobotu 20. 4. Scheldonův modroběh. 
Start ve 14 h od hlavního vlakového nádraží 
v UO. Cílem je projít trasu vyznačenou mod-
rými fáborky, orientačními lampiony, splnit 
úkoly. V cíli na chatě Hvězda čeká na děti od-
měna. V neděli 27. 4. je Modroběh dopoled-
ne také na Biřičce v Novém Hradci Králové.

Hledáme asistenty, dobrovolníky, kteří 
nám pomohou s  přípravou modrých akcí 
a pobytů. Studenti mají možnost získat praxi 
a zkušenosti.

Pro více informací, registraci na  akce 
paszs@seznam.cz, 777 882 337.

Zuzana Poláková

INFORMACE  
Z OBČANSKÉ PORADNY  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
nabude účinnosti od 1. 6. 2019. Podle nových 
pravidel dlužník splní podmínky oddluže-
ní v případě, že během 3 let uhradí alespoň 
60  % pohledávek nezajištěných věřitelů, 
nebo po  dobu 5  let vynaloží veškeré úsilí, 
které po něm lze spravedlivě požadovat, aby 
uspokojil pohledávky svých nezajištěných 
věřitelů alespoň ve  výši 30 %.  Novela také 
nabízí zvýhodnění pro starobní i  invalidní 
důchodce.

ZVYŠUJE SE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na  péči je sociální dávka určená 
nemocným a  nemohoucím, kteří se kvůli 
vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez 
pomoci při zvládání každodenních činností.
Od 1. 4. 2019 dojde k automatickému navý-
šení příspěvku na 19 200 Kč pro děti i dospě-
lé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají 
pobytové sociální služby. Při využití takových 
služeb částka zůstane stejná jako v  přede-
šlém roce, tj. 13 200 Kč.

Od  1. 7. 2019 se zvýší  příspěvek na  péči 
pro  III. stupeň  závislosti. Pro osoby mladší 
18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro star-
ší na  12  800 Kč za  předpokladu, že také ne-
využívají pomoc poskytovatele pobytových 
sociálních služeb.

RUŠÍ SE KARENČNÍ DOBA 
Od  1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet 
náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracov-
ní dny dočasné pracovní neschopnosti. Do-
posud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy 
až od 4. pracovního dne. Zaměstnavatel tak 
bude vyplácet náhradu mzdy za celých prv-
ních 14 dní, kdy bude zaměstnanec v pracov-
ní neschopnosti. Od 15. dne nemoci má za-
městnanec nárok na nemocenskou od ČSSZ. 

Informace o  provozní době a  kon-
takty na  občanskou poradnu najdete 
na www.uo.charita.cz nebo je získáte na te-
lefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám 
budeme věnovat.
Občanská poradna v České Třebové na ad-
rese Hýblova 63, Česká Třebová, je otevře-
na každé pondělí od 9 do 12 hodin.

Markéta Drmotová

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

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

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

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

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

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

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.
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 
13:00–15:00 v bufetu
ÚTERÝ: 9. 4., 14. 5., 11. 6. 2019.
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.

KLUB ALFA – OMEGA
Pravidelné setkání Klubu Alfa – Omega 
(setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrá-
tou blízkého člověka) se bude konat 11. 4. 
v  15:30 v  budově Oblastní charity, 17. listo-
padu 69, Ústí nad Orlicí. Skupina je otevřená 
všem, kteří potřebují sdílet prožité.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
PRO NEJMENŠÍ DĚTI,  
TO JE BAREVNÉ LÉTO V LETOKRUHU
Vstupte s  námi do  lesa plného překvapení 
a dobrodružství, letos již třetím rokem. Dáv-
no zapomenutá stezka nás zavede mezi indi-
ány, se kterými se vydáme hledat ztraceného 
bizona. Stroj času nás vrátí zpět do doby, kdy 
po zemi nejezdila žádná auta, ale běhali pra-
věcí lidé žijící v jeskyních. Jaké dobrodružství 
nám připraví tajná zpráva ukrytá ve staré la-
hvi? Nalodíme se na pirátskou bárku a podle 
starých map vyrazíme na cestu za pokladem. 
Jaké to je, vyrobit si svoji loutku nebo si v pře-
strojení zahrát opravdové divadlo? S radostí 
z pohybu prožijeme týden plný sportovních 
úspěchů. Vydáme se na  výpravy po  okolí, 
budeme si hrát a dovádět, vyrábět, malovat, 
vařit, zpívat, pracovat se dřevem… Zkrátka 
prožijeme léto všemi smysly, v  netradičním 
prostředí lesní školky, s odborným vedením 
zkušených průvodců/pedagogů.

Příměstské tábory jsou určené před-
školním dětem ve  věku od  2,5 do  7 let. 
Více info na www.letokruh-klub.cz.

ZŠ NA ROVINĚ V MŠ U KOUPALIŠTĚ
V úterý 12. března navštívily naši MŠ zástup-
kyně ZŠ Na  Rovině, zřizovatelka školy paní 
Petrová a asistentka pedagoga paní Provaz-
níková. Velmi poutavou prezentací a připra-
venými ukázkami z výchovné práce přiblížily 
učitelkám a  rodičům výuku ZŠ Na  Rovině, 
která staví na principech Montessori školy. 

Škoda, že besedu nevyužilo více našich 
rodičů.

S paní učitelkou Petrovou jsme se domlu-
vily na další spolupráci a návštěvě dětí ze ZŠ 
Na Rovině u nás.

Irena Brůnová, ředitelka MŠ

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA VESELÁ VĚDA
Naše tábory jsou určeny pro malé badatele od pěti do dvanácti let, kteří rádi prozkoumávají 
zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným 
pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. 

S jakými tématy pracovaly děti v minulých 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 vyzkoušeli 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 teplý 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. Více na webových stránkách 
www.veselaveda.cz. 

Registrace: https://registrace.veselaveda.cz/tabor/?region=&city=&camp=

TRADIČNÍ KARNEVAL V MŠ 
U KOUPALIŠTĚ 
Dneska máme velký bál, hurá je tu karneval.
Dne 19. února se v  naší MŠ konal tradiční 
karneval. Od  rána se děti scházely ve  svých 
třídách a  důležitě předváděly své kostýmy. 
Po  focení a  svačině přišel karnevalový rej. 
Maminky opět nezklamaly a  dětem při-
pravily opravdu krásné masky. Po  různých 
soutěžích přišla diskotéka a  sladká odměna 
formou zákusku a  šampíčka. Všichni jsme 
si karnevalové veselí užili a  kromě diplomu 
a drobných dárečků si děti odnesly spoustu 
nových zážitků.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

KARNEVALOVÝ TÝDEN 
V MŠ VINOHRADY
Ve čtvrtém únorovém týdnu se v naší školce 
konal „Karnevalový týden“, který začal v pon-
dělí vystoupením kouzelníka Jiříčka. Děti 
i  učitelky žasly nad neuvěřitelnými kouzly 
a prožily si i báječnou legraci.

V úterý nastal samotný, dlouho očekávaný 
karneval, kdy děti přišly do vyzdobených tříd 
v maskách. Pozadu nebyly ani paní učitelky. 
Ve třídě Motýlků vládl král s královnou a spo-
lečnost všem dělal šašek, ve  třídě Berušek 
děti přivítaly dospělé berušky, ve  třídě Slu-
níček bylo veselo se dvěma klauny a ve třídě 
Žabiček se o  zábavu postarala tři prasátka. 
Ve všech třídách se tančilo, soutěžilo a vyhrá-
valo v  kole štěstí. Na  konec karnevalu jsme 
se sešli ve  třídě Sluníček, kde děti předved-
ly svoji parádu při promenádě a společně si 
zatančily. Paní kuchařky nejen že se postara-
ly o výbornou svačinku i oběd, ale společně 
s  paními uklízečkami a  paní hospodářkou 
procházely třídy v indiánském převleku a po-
vzbuzovaly děti indiánskými rytmy. Moc dě-
kujeme rodičům, kteří dětem přichystali krás-
né masky.

Ve  středu nás navštívilo Divadélko JO-JO 
s  trochu vylepšenou pohádkou O  nezbed-
ných kůzlátkách, kterou si děti vychutnaly 
s úsměvem na rtech.

Ve čtvrtek a v pátek jsme si o zážitcích spo-
jených s  karnevalem povídali, hráli jsme si, 
malovali, dramatizovali, tančili a zpívali.

Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

Termíny a týdenní témata

1. týden 1. 7.–5. 7.
zavřeno

2. týden 8. 7.–12. 7.
zavřeno

3. týden 15. 7.–19. 7.
Pod indiánským nebem

4. týden 22. 7.–26. 7.
Cesta do pravěku

5. týden 29. 7.–2. 8.
Tajná zpráva dobrodruha

6. týden 5. 8.–9. 8.
Za pirátským pokladem

7. týden 12. 8.–16. 8.
Lesem letí divadlo

8. týden 19. 8.–23. 8.
Sportohrátky

9. týden 26. 8.–30. 8.
zavřeno

Jana Rudová, koordinátorka lesního klubu

Lesní klub Letokruh

http://www.letokruh-klub.cz/
https://registrace.veselaveda.cz/tabor/?region=&city=&camp
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BUDU MLUVIT VE STOJE. SEDĚL JSEM ČTYŘI ROKY.
O  samizdatu, undergroundu a  politické 
situaci, nejen před rokem 1989, promluvil 
na českotřebovském gymnáziu publicista 
a  historik František Stárek. Na  přednáš-
ku jej pozval Bohumil Bernášek, radní od-
povědný za  školství. „Od  sametové revoluce 
uplyne v letošním roce 30 roků. Jsem moc rád, 
že mladým lidem už nikdo nezakazuje poslou-
chat rockovou hudbu nebo číst autory, kteří si 
myslí něco jiného, než je shora nařízeno. Doba 
nesvobody je dnes historickým tématem, je 
však nutné zde hledat poučení o nebezpečích 
totality. František je vzhledem ke  svým osob-
ním zkušenostem tím nejlepším vykladačem,“ 
sdělil radní Bohumil Bernášek. 

František Stárek vyprávěl studentům 
o historii samizdatu. Do gymnaziálních lavic 
se přenesla atmosféra doby, kdy se režimem 
zakázaná literatura přepisovala na  psacích 
strojích či se kopírovala na  ilegálně poříze-
ném cyklostylu. Studenti měli možnost na-
hlédnout do  originálních výtisků. František 
Stárek též přiblížil studentům život disidenta 
na  svobodě i  ve  vězení. Během přednášky 
přítomní studenti kladli Františku Stárkovi 

dotazy, týkající se totalitního režimu i  jeho 
činnosti v té době. Přednášející zavzpomínal 
i na své porevoluční působení v Bezpečnost-
ní informační službě (BIS) či na osobní přátel-
ství s prezidentem Václavem Havlem.

„Studenti mne potěšili svými dotazy. Téma, 
které jsem přednášel, pro ně nebylo úplnou no-
vinkou. Za  to patří dík zejména pedagogům. 
K zamyšlení mne donutil dotaz, který směřoval 
na  mou motivaci působit v  undergroundu,“ 
sdělil František Stárek.

„Přál jsem si vždy, aby gymnázium nebylo 
jen klasickou školou, ale přicházeli sem i  zají-
maví lidé, kteří mají co říci studentům,“ dodal 
po  přednášce Josef Menšík, ředitel gymná-
zia.

František „Čuňas“ Stárek (nar. v roce 1952) 
byl v  dobách totality šéfredaktorem samiz-
datového časopisu „Vokno“, organizátorem 
hudebních produkcí tzv. „undergroundové-
ho“ hnutí v čele se skupinou „Plastic People 
of Universe“ a signatářem Charty 77. Za tuto 
činnost byl totalitním režimem 4 roky věz-
něn.

ZÚČASTNILI JSME SE JA NN SOCIAL INNOVATION CAMPU 
A PŘIPRAVUJEME SE NA SOUTĚŽ JA V PRAZE
Jsme studentská firma Paletea z VOŠ a  SŠT 
v České Třebové, která se zapojila do progra-
mu JA Studentská firma, který je pod společ-
ností JA Czech. V tomto programu se učíme 
podnikat. Naše firma vyrábí sypané čaje se 
sušenými plody a bylinkami z našich zahrá-
dek. Naším druhým produktem jsou multi-
funkční držáky neboli paletky. Tyto paletky 
mají 3 využití: prvním využitím je podtácek 
pod hrnek, druhým je stojan mobilu při sle-
dování videí a poslední využití a taky nejdů-
ležitější využití je držák mobilu při nabíjení.

Ve  středu 6. 3. 2019 jsme se společně se 
čtyřmi studenty z druhého ročníku zúčastnili 
Social Innovation Campu v  pražských pro-
storách HubHub. Po  představení partnera 
NN jsme se rozdělili do  12 skupin a  dostali 
za úkol vyřešit problém na téma: Jak předejít 
zadlužování dětí?

Za 2 hodiny jsme museli navrhnout řešení 
tohoto problému, vytvořit prezentaci a  od-
prezentovat naše nápady.

Dva studenti z  druhého ročníku se umísti-
li na  vítězných příčkách. Daniel Kulhavý se 
umístil se svým týmem na 3. místě a Ladislav 
Hinšt obsadil 2. místo. Bohužel 1. místo nám 
uteklo o kousíček, ale příště zlepšíme nedo-
statky a obsadíme všechna místa.

Tato akce patří mezi nejlépe vydaře-
né akce od  Junior Achievement neboli JA 
Czech. Studenti, kteří navštíví akce spojené 
s JA Czech nebudou litovat toho, že se akce 
zúčastnili. Studenti se sjeli z  různých koutů 
České Republiky a dohromady jsme vytvořili 
výbornou atmosféru.

Také se připravujeme na soutěž JA Stu-
dentská Firma Roku 2018/2019, která se 
uskuteční 4. dubna v pražské Galerii Har-
fa. Tímto Vás zveme na tuto soutěž a byli 
bychom rádi, kdybyste se zastavili u naše-
ho stánku s číslem 19!

Najdete nás na  Facebooku a  Instagramu 
jako /yourpaletea. Také se podívejte na  náš 
e-shop www.paletea.cz.

Lenka Cerháková, VOŠ a SŠT v České Třebové

FIRMA „MŇAM!“
Žáci třídy 5.A ze Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice přijali výzvu České spoři-
telny a přihlásili se do projektu Abeceda peněz. Kde a  jak vznikají peníze? Proč nestačí jen 
pro ně zajít k bankomatu a jaká je jejich hodnota? Jak se peníze utrácejí, jak se půjčují a jak 
vydělávají?

Děti interaktivní a hravou cestou zažívají svět podnikání, získávají  jedinečnou příležitost 
naučit se přemýšlet o správě vlastních financí, podnikání a společné práci.  Řešení problémů, 
komunikace, týmovost, kreativita. To vše se nyní odehrává v naší nově založené firmě s ná-
zvem „MŇAM!“. 

Náš firemní rozpočet nám umožnil pro Vás nachystat něco úžasného! Dobroty sladké i sla-
né, radosti do domácnosti, voňavé dárečky od srdíčka. 6. května 2019 se na Vás budeme 
těšit v pobočce České spořitelny Česká Třebová od 13:30 do 17:00 hod. Přijďte nás pod-
pořit, určitě to bude stát za to!

Kluci a holky z 5.A a třídní učitelka Jarmila Nováčková, ZŠ Habrmanova

V ČESKÉ TŘEBOVÉ PROBĚHNE 
UNIKÁTNÍ INTERAKTIVNÍ AKCE 
PRO STUDENTY I VEŘEJNOST 
O MODERNÍ ČESKÉ ŽELEZNICI
Sdružení železničních nákladních dopravců 
ŽESNAD.CZ, z.s. ve  spolupráci se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací 
(SŽDC) a  Vyšší odbornou školou a  střední 
školou technickou v České Třebové pořádají 
ve dnech 26. a 27. dubna interaktivní akci, 
která má za  cíl seznámit žáky, studenty 
a širokou veřejnost s životem na české že-
leznici v 21. století. 

Unikátní akce proběhne v  železniční sta-
nici v  České Třebové a  v  prostorách VOŠ 
a  SŠT Česká Třebová. „Žákům představíme 
život na  železnici z  druhé strany, ne pouze ze 
sedadla cestujícího. Železnice jako taková, na-
bízí nepřeberné možnosti uplatnění a cílem je 
ukázat právě možnosti a krásu moderní želez-
nice, tak jak ji běžní cestující nemohou poznat,“ 
říkají pořadatelé akce Evžen Nečas a  Petr 
Kratochvíla ze společnosti LokoTrain, s.r.o. 
Poselstvím akce by mělo být, že dnes už to 
není o špinavé práci topiče u parní lokomoti-
vy, ale o moderních strojích a technologiích 
budoucnosti.

Páteční akce je určená místním žákům 
a  studentům, kteří se mohou prakticky se-
známit s  životem na  železnici. Sobotní den 
je věnován zájemcům z řad široké veřejnosti. 
K  vidění bude ukázka lokomotiv dopravců 
LokoTrain s.r.o., ČD Cargo a.s., Metrans Rail 
s.r.o. a  SŽDC s  prohlídkou kabiny strojve-
doucího a komentářem. Veřejnost bude mít 
také jedinečnou možnost nahlédnout do ří-
dícího stavědla výpravčích. Samozřejmostí 
jsou profesní stánky dopravců a prezentace 
možností uplatnění se na železnici. Zájemci 
si mohou prohlédnout také hasičskou tech-
niku SŽDC, která je určena nejenom pro že-
leznici.

„V prostorách místní střední technické školy 
si pak mohou zájemci vyzkoušet jízdu na  si-
mulátoru lokomotivy, prohlédnout si výstavu 
modelové železnice a  postavit vlakovou cestu 
v  dopravním sále,“ dodává ředitel školy Jan 
Kovář. 
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ROMAN JANEČEK, MISTR ČESKÉ REPUBLIKY A VÍTĚZ ČESKÉHO POHÁRU 
V BĚHU NA LYŽÍCH
Velkého úspěchu dosáhl Roman Jane-
ček na  Mistrovství ČR starších žáků v  běhu 
na  lyžích, které se uskutečnilo ve  Vrchlabí 
8.–9. února. V sobotu byl na programu sprint 
klasickou technikou, kde Roman získal stříbr-
nou medaili. V nedělním individuálním závo-
dě na 4 km volně zvítězil s velkým náskokem 
a získal titul mistr ČR a stal se jedním z nejú-
spěšnějších účastníků mistrovství ČR.

Roman se zúčastnil ještě dalších závo-
dů Českého poháru, kde se potkali nejlepší 
závodníci z  celé republiky. Tyto závody se 
počítaly do  celkového hodnocení Českého 
poháru. Na konci ledna v Jablonci nad Nisou 
vyhrál 3 km klasickou technikou a  byl třetí 
ve sprintu volnou technikou.

První víkend v březnu v  republikovém fi-
nále Českého poháru v Novém Městě na Mo-
ravě potvrdil svou výbornou letošní formu. 

ŠESTIBODOVÁ SOBOTA 
DOROSTENCŮ OT
Tým dorostenců florbalového klubu Orlicko-
-Třebovsko vyrazil první březnovou sobotu 
do  nedaleké Dolní Dobrouče. Zde si připsal 
6 bodů do tabulky soutěže díky výhrám nad 
celkem z Lanškrouna a Vysokého Mýta.

FBK Orlicko-Třebovsko–FBC TJ Draci Lan-
škroun 9:3
Do prvního zápasu se nám podařilo vstoupit 
velmi dobře. Vytvořili jsme si spoustu nebez-
pečných šancí a  první třetinu jsme ovládli 
4:1. Vstup do druhé třetiny se nám moc ne-
povedl, a  proto jsme inkasovali. Brzy jsme 
se však probrali a přidali další 2 góly. Třetina 
skončila 6:2. Třetí třetina se táhla v  podob-
ném duchu. První gól jsme opět dostali my, 
ale další góly už nepřišly a do konce třetiny 
se nám podařilo přidat další 3 góly do branky 
soupeře. Od první minuty jsme určovali tem-
po hry a góly jsme obdrželi pouze z vlastních 
chyb. K výkonu nám také pomohly skvělé zá-
kroky našeho brankáře. Utkání po 45 minu-
tách skončilo 9:3.

FBK Orlicko-Třebovsko–FTC Vysoké Mýto 
8:4
Do  druhého zápasu jsme šli s  tím, že Vyso-
ké Mýto chceme porazit a tím získat další tři 
body. V 1. třetině jsme na soupeře vlétli s vel-
kou chutí po gólech. To se nám podařilo již 
v polovině této třetiny. V krátké době po prv-
ním gólu následovaly další tři branky. A tím 
jsme ukončili 1. třetinu za  stavu 4:0. Tento 
úspěch nás natolik vyburcoval, že jsme měli 
ještě větší chuť po  gólech. Bohužel pro nás 
další třetina nezačala slibně, jelikož jsme in-
kasovali branku od  soupeře. Následně jsme 
byli vyloučeni, což vedlo v  hru v  oslabení. 
Oslabení jsme nezvládli ubránit a  za  zády 
našeho brankáře skončil další soupeřův gól. 
Přesto, že tato třetina vypadala pro nás ne-
příznivě, dokázali jsme ji ukončit výraznou 
výhrou 7:3 a  hattrickem Štěpána Kapouna. 
Do  poslední třetiny jsme nastupovali sice 
trochu unavení, ale zároveň s  velkou chutí 
celý zápas vyhrát. Hráči Mýta se svou ostřejší 
hrou nechali vyloučit, což pro nás bylo výho-
dou a tuto naši přesilovku jsme využili k dal-
šímu gólu. Poslední šance soupeře skončila 
v  naší brance. Přesto tento celkově ostřejší 
zápas dopadl v náš prospěch. A tímto jsme si 
připsali vybojované tři body. Utkání skončilo 
8:4.

David Král, Matouš Neugebauer

NAJDE MAREK PAKOSTA SVÉ NÁSLEDOVNÍKY?
Padesáté narozeniny jsou pomyslným životním mezníkem, který nás často nutí k bilancování 
toho, co se povedlo, či co se dalo udělat lépe. Dvacátého prvního dubna oslaví své padesátiny 
i  jeden z  nejúspěšnějších českotřebovských volejbalistů, olympionik, člen Volejbalové 
síně slávy ČVS a  současný předseda Českého volejbalového svazu, Mgr.  Marek Pakosta. 
U příležitosti tohoto kulatého životního výročí jsem ho poprosil o krátký rozhovor.

Co tě přivedlo ke sportu, který tě provází 
celým dosavadním životem?
Abych se přiznal, začal jsem v  osmi letech 
sportem zcela odlišným, a  to běžeckým ly-
žováním. Měl jsem štěstí, že mne od  mala 
s  mou sestrou vedli ke  sportu rodiče, kteří 
sami sportovali. A jelikož jsem už na základ-
ní škole patřil k nejvyšším, začal jsem logicky 
po volejbalu pokukovat. Hrával ho můj tatí-
nek a volejbal měl v České Třebové skvělou 
tradici a  výsledky. S  oddílem Lokomotivy 
jsme v  roce 1985 získali i  první titul Mistr 
ČSSR, pak následovala Olomouc a s ní jsem 
v  roce 1987 vybojoval i  titul další. Podobné 
úspěchy na republikové úrovni se opakova-
ly později v šestkovém i plážovém volejbalu 
v kategorii dospělých.

Který úspěch považuješ ve své volejbalo-
vé kariéře za největší?
Když pátrám v  paměti, uvědomuji si, že ka-
ždý dosažený úspěch měl svou cenu. Přesto 
si velmi vážím probojování se v  roce 1996 
na Olympiádu v Atlantě, kde jsme spolu s Mi-
chalem Palinkem obsadili v beach volejbale 
dvojic výborné 13. místo a  ve  stejném roce 
jsme vyhráli mistrovství Evropy. Naše výsled-
ky hodně pomohly propagaci beach volejba-
lu v Čechách.

V šestkovém volejbale jsou to mistrovské 
tituly ať už z domácí, či francouzské ligy. Ale 
za nejhodnotnější považuji vítězství v evrop-
ských klubových soutěžích. V roce 1999 jsem 
získal Pohár vítězů pohárů s  francouzským 
AS Cannes a  o  rok později pak s  mužstvem 
Paris Volley. Se stejným celkem jsem také 
dosáhl v  roce 2001 na  vrchol své hráčské 
kariéry. Tím bylo vítězství v  nejvýznamnější 
klubové soutěži, volejbalové CEV Champions 
League.

Jak náročná je funkce předsedy ČVS?
Je to především kombinace řady věcí. Na jed-
né straně je to řízení svazu jako organizace 
a  na  druhé straně její spolupráce s  meziná-
rodními federacemi CEV a  FIVB a  s  domácí-
mi institucemi, jako jsou MŠMT, ČOV a ČUS. 
Jednou z  priorit je samozřejmě navázání 
na předchozí volejbalové úspěchy a na zvý-
šení prestiže a  rozvoje našeho sportu. Sna-
hou je vytvořit co nejlepší podmínky pro 
volejbal v České republice s důrazem na jed-
notlivé oblasti, jakými jsou UNIGA extraligu 
mužů a žen, reprezentační týmy mužů a žen, 
Beach volejbal, Mládež a minivolejbal či po-
řádání mezinárodních akcí.

Co bys chtěl vzkázat českotřebovským 
sportovcům?
Jsem rád, že si volejbal v České Třebové drží 
po dlouhá desetiletí pozici sportu, který patří 
v  mládežnických kategoriích stále do  české 
špičky. Držím pěsti všem, kteří chtějí sami 
aktivně sportovat či jakýmkoliv způsobem 
sport podporovat. Snad i  moje volejbalová 
historie a  výsledky pomůžou motivovat vo-
lejbalisty a ostatní sportovce k tomu, aby se 
pokusili prosadit i vrcholově.

Děkuji Markovi Pakostovi za čas, který si na-
šel pro náš rozhovor a  rád bych mu přede-
vším poděkoval za sportovní a manažérskou 
propagaci našeho města u nás i v zahraničí. 
K  významnému životnímu jubileu se přidá-
vám s přáním pevného zdraví a mnoha úspě-
chů v záslužné práci pro český volejbal.

Milan Michalski

Získal zlatou medaili v  závodě na  3 km vol-
nou technikou a  3. místo ve  sprintu dvojic. 
Díky těmto skvělým výsledkům se stal Ro-
man vítězem celkového hodnocení Českého 
poháru v kategorii starších žáků do 13 let.

Roman je odchovancem Ski klubu Česká 
Třebová. Po loňském úspěchu na zimní olym-
piádě mládeže, kde reprezentoval Pardubic-
ký kraj, přestoupil do oddílu SK Nové Město 
na Moravě. Romanovi přejeme hodně úspě-
chů do dalších sezón.

Vlastislav Fiedler, předseda Ski klubu

Roman Janeček, MČR Vrchlabí
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CHTĚLO SE MI BĚHAT A DCERÁM TAKY
pokračování rozhovoru ze strany 1 >

Zmínil jste atletický stadion, který se 
v loňském roce obnovil, jak se vám líbí?
Stadion vypadá hezky, líbí se nám tam, ale ješ-
tě není úplně dokončený. Bez dalšího zázemí 
a  šaten není úplně funkční. Nemůžeme tam 
uspořádat závody. Chybí nám tam sociální za-
řízení a pomůcky na atletiku, které teď máme 
různě uložené jinde, ale věříme, že se to brzy 
dokončí. Dovedl bych si ještě představit, že by 
se dalo pohybovat podél celého oválu, tak aby 
diváci viděli blíže jednotlivé sektory, například 
skok do výšky, vrh koulí, a mohli fandit závod-
níkovi.

Běžecké závody ale nemusí být jen na at-
letických stadionech, dá se využít terén.
Dlouhodobě pořádáme dva takové závody. 
Jedná se o  Běh Javorkou, kde jsme navázali 
na  pořadatelství gymnázia, které uspořáda-
lo asi tři ročníky. Letos se poběží 20. dubna už 
25. ročník. Někdy je až letní počasí, jindy deš-
ťové přeháňky či sníh. Děláme to zejména pro 
děti. Je tam 26 různých věkových kategorií, 
od nejmenších předškoláků až po veterány. Ka-
ždý si může zazávodit. Letos bychom to chtěli 
obohatit a po skončení hlavního závodu uspo-
řádat týmové štafety bez omezení věku, to zna-
mená klidně děti s dospělými, různé čtyřčlenné 
týmy. Měl by se běžet okruh kolem rybníčka, 
takže asi 500 m. Zatím se vždy běhal lidový 
běh, ale často se ho účastnili závodníci, kteří si 
odběhli svou kategorii, ne široká veřejnost. 

A ten druhý závod?
Nejdéle ze všech akcí pořádáme Běh na Kozlov-
ský kopec. Letos bude 23. června už 28. ročník. 
Pořádali jsme ho ještě v době, kdy běžecký klub 
neexistoval. Start byl tehdy na Novém náměstí, 
potom jsme ho kvůli zázemí a  šatnám přesu-
nuli ke škole. Je to závod do vrchu, ale nenároč-
ný, měří jen 5 km, běží se po  silnici alejí Maxe 
Švabinského na Kozlovský kopec. To převýšení 

je asi 230 metrů a dnes je zařazen do Českého 
poháru v  bězích do  vrchu v  nejnižší, tedy nej-
lehčí kategorii, takže sem jezdí hodně závodní-
ků z celé republiky získat nějaké body.

Neměli bychom opomenout ani seriál zá-
vodů Pekelný kilometr, který startuje už 
ve středu 3. dubna na sjezdovce Peklák.
Tam dospělí závodníci běhají celý kilometr až 
úplně nahoru na  sjezdovku, děti běhají v  té 
spodní části kratší tratě. Přispěli jsme k  letní-
mu využití areálu a  vznikla tradice, která má 
letos dvanáctý ročník. V  průměru se každého 
závodu, byť to bývá ve všední den odpoledne, 
účastní kolem 80 až 90 závodníků. Je to tako-
vý miniseriál pěti závodů, z toho tři se počítají 
do  celkových výsledků. Vyhlášení pak probí-
há po  posledním závodě, který se běží večer 
za  umělého osvětlení, takže to má takovou 
zvláštní atmosféru. Všechny závody, které po-
řádáme, jsou otevřené, běžec nemusí být nikde 
registrován. Běh dělá hodně lidí. Běhají ráno, 
běhají večer s čelovkami, věnují se tomu, ale je 
škoda, že je pak nevidím na závodech. Závody 
jsou pro veřejnost, není to žádná ostuda, když 
si někdo vezme číslo a  běží, byť třeba někde 
na  konci. Pořadatelé jsou rádi, když lidé při-
jdou. 

Nedaleko se koná také Svinnský Iscarex 
kros, kdo ho pořádá? 
Pořadatelem je pan Šimůnek, protože ve Svin-
né bydlí a je to na jeho pozemku. Je garantem 
a tuto akci i finančně zajišťuje, ale jako členovi 
oddílu mu pomáhá celý běžecký oddíl. Letos 
se na 9. srpna připravuje 10. ročník. Pan Šimů-
nek dále zašťiťuje seriál běhů v  okolí nazvaný 
Iscarex pohár, kam je zahrnuto okolo 50 zá-
vodů. Vyhlašuje se při Běhu Zlatým páskem 
v Němčicích. Při té příležitosti vznikl závod ko-
lem Zlatého pásku, což je potok, který protéká 
Němčicemi. Kdysi se Iscarex pohár vyhlašoval 
po Běhu Parníkem, který jsme pořádali, ale pak 
už podmínky pro závod nebyly ideální, na ko-

munikacích přibývalo aut, takže jsme uvítali tu 
změnu. Obec Němčice nám poskytuje kulturní 
sál na vyhlášení poháru.

Jak jste se k běhání dostal vy?
Začínal jsem tady v lyžařském oddíle. Až v do-
spělosti, protože mi běhání šlo a  sněhu bylo 
většinou málo, jsem se zúčastňoval různých 
běžeckých závodů. Postupně jsem začal víc in-
klinovat k atletice, běhal jsem běhy na střední 
tratě skoro deset let za  TJ Jiskra Ústí nad Orli-
cí. Tam jsem se něco víc přiučil, a  pak jsem ty 
zkušenosti předával dál. Nejdřív jsem se věno-
val svým dcerám, protože jsem je chtěl přivést 
ke sportu. Většinou děti dělají, co vidí, že dělají 
jejich rodiče, takže s  tím velký problém nebyl. 
Když byly starší, tak jsme to posunuli výkonově 
na vyšší úroveň, protože se jim dařilo a dotáhly 
to až na reprezentační úroveň. Podobně jako já 
se věnují zejména běhům do vrchu. Já jsem na-
vázal na tradici svého tatínka, který se věnoval 
hlavně závodní chůzi, ale taky atletice a  lyžo-
vání. Ten mě přivedl ke sportu. 

Je vidět, že se to předává z  generace 
na  generaci. Holky Stránský, vaše dcery 
Michaela a Adéla, na Facebooku sdílí svo-
je zážitky ze závodů i tréninků. 
Míša byla velmi úspěšná v  juniorkách. Získala 
asi deset světových medailí z mistrovství Evro-
py a  mistrovství světa, ať už v  individuálních 
nebo týmových bězích. Teď závodění přerušila, 
protože studuje VUT v  Brně a  věnuje se škole. 
Tento semestr v rámci programu Erasmus stu-
duje ve  Švédsku. Takže si spíš udržuje kondici 
a uvidíme, jestli se k tomu vrátí. 

Adélka je starší, už má dokončenou školu 
a  pracuje jako fyzioterapeutka. To ji vždycky 
zajímalo. V  běhu má medaile hlavně z  týmů, 
na  individuální medaili zatím nedosáhla, ale 
ještě na tom pracujeme. Loni byla v individuál-
ním běhu do vrchu na mistrovství Evropy šest-
náctá. Musím je obě pochválit, vždycky ke vše-
mu přistupovaly zodpovědně, ať už ke  škole, 
nebo ke sportu. Vždycky jsem jim říkal, když to 
chcete holky dělat, tak musíte pořádně, jinak to 
nemá smysl.

Vedle toho, že jste úspěšný trenér, jaká 
jsou vaše sportovní vítězství?
Já jsem úspěchu v  bězích do  vrchu dosáhl až 
jako veterán, protože zamlada takové závody 
nebyly a  nebyla možnost vyjíždět do  zahrani-
čí. Dneska si můžete vybrat závod v zahraničí, 
musíte včas, protože je o ně zájem, ale můžete 
běžet cokoliv kdekoliv. Ve svých padesáti letech 
jsem získal titul mistra světa v  běhu do  vrchu 
ve své kategorii, další rok jsem skončil na dru-
hém místě. Od  té doby se účastním šampio-
nátů dál, ale většinou skončím okolo pátého 
místa. Ale chystám se příští rok znovu, bude mi 
šedesát a budu už v nové věkové kategorii, tak 
chci o medaili zabojovat. Letos je mistrovství až 
na jihu Itálie, autem je to hodně daleko a běží 
se úplně u moře, kde bude velké teplo, což ne-
musím. Takže si počkám až na rok 2020.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.Pekelný kilometr 2017
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – DUBEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
1., 13. a 22. 4. ZAVŘENO 
4. 4. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–16.00 
a 18:00–21:00 hod.
18. 4. otevřeno 5:30–8:00 a 10:00–21:00 hod.

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

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

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

Pátek 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
Příprava letní sezony, předpokládané zahá-
jení letního provozu 6. dubna 2019. 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.

AREÁL PEKLÁK 
Areál Peklák uzavřen – příprava na letní sezo-
nu. Informace na webu www.peklak.cz.

SVĚTOVÝ POHÁR 
V HOKEJBALE MÍŘÍ 
DO ČESKÉ TŘEBOVÉ! 
27.–30. června se v  České Třebové usku-
teční vrcholná světová akce v podobě Svě-
tového poháru chlapců do  16 let a  dívek 
do 18 let, pro které se jedná vůbec o pre-
miérový mezinárodní podnik! 

„Vždy je nám ctí pořádat nějakou hokejbalo-
vou akci. Světový pohár považujeme prozatím 
za tu nejvyšší, o které jsme snad ani nikdy nes-
nili,“ nezastírá potěšení jeden z organizátorů 
Světového poháru a  člen sportovní komise 
města Česká Třebová Jaroslav Badzik.

Pro Českou Třebovou musí být pořádání 
tak velké světové akce potěšením, ale i  zá-
vazkem. „Pro nás i  pro město je to především 
velká výzva. Teď to jsou samozřejmě starosti, 
protože je to velký mezinárodní turnaj a chce-
me být dobrým pořadatelským městem a klu-
bem,“ upozorňuje manažer klubu TJ Lokomo-
tiva Česká Třebová Jaroslav Badzik. „Všichni 
společně uděláme maximum pro to, aby Svě-
tový pohár byl akcí nejen pro hokejbalisty, ale 
i  podívanou a  zábavou pro širokou veřejnost. 
Kromě samotného turnaje připravujeme i  do-
provodný program,“ prozrazuje mimo jiné ko-
ordinátor turnaje Jaroslav Badzik. 

TRADIČNÍ HOKEJBALOVÁ BAŠTA UVIDÍ 
TÝMY KANADY, SLOVENSKA A DALŠÍCH
Přípravy Světového poháru v České Třebové 
jsou v plném proudu. Na organizační tým ale 
čeká ještě pořádný kus práce. „Organizační 
výbor má za sebou dvě schůzky, kterým před-
cházela individuální jednání, ty hlavní na zim-
ním stadionu a  VDA. Také jsme komunikovali 
s celou řadou ubytovacích zařízení v okolí měs-
ta,“ nechává nakouknout pod pokličku pří-
prav Jaroslav Badzik. „Společně s  předsedou 
ČMSHb Martinem Komárkem jsme absolvovali 
myslím velmi příjemné a  konstruktivní jedná-
ní se starostkou našeho města Magdalenou 
Peterkovou o  záštitě nad turnajem. Další OV 
bude opět na konci měsíce března,“ prozrazu-
je jeden z hlavních organizátorů turnaje pan 
Badzik.

OSLAVA 70 LET FOTBALU V SEMANÍNĚ 
Fotbalový oddíl TJ Semanín, z. s. srdečně 
zve všechny bývalé i  současné členy, fa-
noušky i  širokou veřejnost na  oslavu 70 let 
fotbalu v  Semaníně. V  sobotu 13. dubna 
od 14:00 hodin v areálu TJ Semanín Mistrov-
ské utkání I.B třídy mužů. Od  18:00 hodin 
Galavečer fotbalového oddílu v  obecním 
sále. Od 20 hodin Taneční zábava s bohatou 
tombolou. Vstupné na taneční zábavu 50 Kč. 
Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hra-
je Dj Toty.

„Fanoušci se mohou těšit samozřejmě na  dvě 
domácí reprezentace a další elitní týmy ze svě-
tové špičky, jakými jsou Slovensko, Kanada. 
Dále by se měla zúčastnit Velká Británie, podle 
všeho Indie a další,“ hlásí člen organizačního 
výboru Světového poháru Michal Broulík. 
„Dalo by se říci, že každý den je nějaká novinka, 
o ty nejdůležitější se s vámi rádi podělíme příš-
tě,“ upozorňuje Badzik.

ŠIROKÉ PORTFOLIO PRO PARTNERY!  
CO JINÉHO PODPOROVAT NEŽ MLADÉ 
NADĚJNÉ SPORTOVCE
Zázemí moderního zimního stadionu v Čes-
ké Třebové zajisté poskytne dostatek kom-
fortu. „Nepochybuji o tom, že veškeré možnos-
ti, které zimní stadion nabízí, by nestačily. Jak 
se říká od  „sklepa po  půdu“ budeme využívat 
kompletně všechno včetně audiovizuálního 
zázemí a  přilehlého parkoviště,“ zamýšlí se 
Michal Broulík. „Vzhledem k příležitostem, kde 
by se potenciální partneři mohli zapojit, vidím 
široké portfolio jejich propagace a  podpory. 
Samozřejmě nebudou chybět živé streamy 
z utkání. Bavíme se tady o podpoře mládežnic-
kého sportu na mezinárodní úrovni, a co jiné-
ho podporovat než mladé nadějné sportovce, 
navíc se zahraničním přesahem,“ zdůrazňuje 
člen organizačního výboru Světového po-
háru. Více informací naleznete také na webu 
www.juniorworldcup.cz.

Filip Červinka

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

hledejte na www.ceskotrebovskenoviny.cz
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