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USKUTEČNIL SE PRVNÍ ROČNÍK ANKETY 
O NEJOBLÍBENĚJŠÍHO UČITELE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Ke  Dni učitelů 28. března proběhlo slav-
nostní předávání cen Českotřebovský 
Ámos. První ročník ankety, kterou vyhlásilo 
město Česká Třebová, zahájilo vystoupe-
ní Sloník Toník v  podání Veverek a  Ježečků 
z mateřské školy U Koupaliště. 

V nové roli se ocitla Magdaléna Peterková, 
která letos poprvé neslaví Den učitelů jako 
pedagog, ale jako starostka města. „Dnes je to 
427 let, co se narodil Jan Amos Komenský, a my 
si připomínáme tento den jako Den učitelů. 
Po čtyřiceti letech, kdy jsem pracovala ve škol-
ství, vím, že práce učitele není jenom práce, ale 
je to také poslání,” uvedla starostka města. 
Poprvé v historii České Třebové byli oceněni 
jednotlivci z oblasti školství za svou práci.

„Dovolím si při této příležitosti vyjádřit vám 
všem učitelům, ať již těm dnes oceněným či 
neoceněným, velké poděkování, velký respekt. 
Dovolím si popřát vám pevné zdraví, hodně 
úspěchů, tvůrčího elánu a  hodně dobrých 
žáků. Také dobře vím, že největší odměnou uči-
tele je ta odměna morální a především úspěchy 
našich žáků, a  také to, když se za  námi vrací, 
nezapomínají a přijdou se za námi podívat. Ať 
máte takových žáků co nejvíce,” popřála peda-
gogům starostka. 

O  českém školství promluvil v  zaplněné 
Malé scéně i  hejtman Pardubického kraje 

Martin Netolický a krajský radní Bohumil Ber-
nášek. 

Moderátorka Magdaléna Peterková mlad-
ší vysvětlila, že každá českotřebovská škola si 
vybrala pedagoga podle vlastního klíče, ně-
kde do  hlasování zapojili studenty i  rodiče, 
jinde se rozhodovalo ve sborovně. 

Celkem 14 cen předala starostka města 
společně s místostarosty Daliborem Zeleným 
a Josefem Kopeckým. Pro tuto příležitost vy-
tvořil keramické obrazy Jakub Šich. 

Po vyhlášení cen vystoupil školní sbor čes-
kotřebovského gymnázia pod vedením Ka-
mily Pavlíkové. Nechyběly krátké scénky stu-
dentů na úvod jednotlivých písniček a tanec.

red

KVĚTNOVÉ NOVINY
Zastupitelstvo města schválilo obecně 
závaznou vyhlášku o  regulaci provozo-
vání hazardních her ve  městě, její celé 
znění si můžete přečíst na druhé straně. 
Na  začátku května proběhnou zápisy 
do mateřských škol. Volby do Evropské-
ho parlamentu se konají 24. a 25. května. 

Z pozvánek na akce vybírám Putování 
za  třebovským kohoutem, Muzejní noc 
v  Kozlově, Besídku zájmových kroužků 
DDM Kamarád, Kurz šití kožených ba-
refoot mokasín, ZUŠ Open, Noc kostelů 
a  zážitkovou hru Zachraňte Kateřinu II., 
10 dní florbalu, Rybářský víkend, pře-
dávání Cen města Česká Třebová 2018, 
Benefiční notování a  zbývající koncerty 
Bennewitz festivalu 2019. Kompletní 
přehled akcí včetně výstav a  progra-
mu kina začíná na  straně 11. V  sobotu 
4. května startujte Bike park Peklák! 

Krásné jarní dny přeje
Hana Sychrová

ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS 2019

SEZNAM OCENĚNÝCH PEDAGOGŮ

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova ul.
• Jana Faltysová
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
• Irena Brůnová
Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu
• Ludmila Pechancová
Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
• Zdeňka Šatopletová
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ul. 
• Mgr. Milan Michalski
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ul.
• Mgr. Iva Kovářová
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ul.
• Mgr. Stanislav Beneš
Základní škola Česká Třebová Na rovině
• Barbora Jasanská
Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola Ústí nad Orlicí
• Mgr. Iva Fikejsová
Základní umělecká škola Česká Třebová 
•  Mgr. Milada Hamplová
Gymnázium Česká Třebová 
• Mgr. Jan Wątroba
Vyšší odborná škola a Střední škola technická
• Ing. Josef Kajš, Mgr. Tomáš Slezák
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová  
• Iveta Mutlová, DiS.

Předávání cen Českotřebovský Ámos 2019 / foto: Michal Horák
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Druhé jednání zastupitelstva města v  letoš-
ním roce se uskutečnilo 15. dubna. Nejprve 
v  návaznosti na  rezignaci Martina Netolic-
kého (Česká strana sociálně demokratická) 
nastoupil na  uvolněné místo dle výsledků 
podzimních komunálních voleb Igor Paar. 
Poté byly schváleny změny Jednacího řádu 
zastupitelstva města, které dvacet šest pří-
tomných zastupitelů naposledy odhlasovalo 
zvednutím ruky. Ke  zbývajícím bodům pro-
gramu už využili pouze elektronický hlasova-
cí systém. Tímto novým způsobem projedna-
li celkem jedenáct majetkových záležitostí. 
Kromě jiného byl schválen odkup posledních 
pozemků potřebných pro plánovanou cyklo-
stezku do obce Rybník.

Následně došlo k  odsouhlasení změn 
ve  zřizovací listině městské společnosti 
Eko Bi, kam bylo nově začleněno provozová-
ní pohřební služby a krematoria.

Dále se zastupitelstvo zavázalo k dofinan-
cování investiční akce Rekonstrukce chodní-
ků podél silnice I/14 v České Třebové, realiza-
ce úseku č. 2, s předpokládanými celkovými 
investičními náklady ve výši 24 mil. Kč včetně 
DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020. 
Taktéž svolili k  opětovnému podání žádosti 
o  dotaci na  realizaci parku s  dětským hřiš-

těm na Trávníku z Programu regenerace ve-
řejných prostranství na sídlištích ze Státního 
fondu rozvoje bydlení MMR ČR. V  případě 
získání dotace bude dofinancováno 2,5 mil. 
korun z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020.

Zastupitelé schválili poskytnutí dotace 
na  pořádání Týdne sportu a  dalších akcí, 
na  činnost jednotlivých sportovních oddílů 
i odměny trenérům dle návrhu sportovní ko-
mise.

Až po  diskusi mezi přítomnými bylo roz-
hodnuto o  přijetí Obecně závazné vyhlášky 
o regulaci provozování hazardních her, která 
začne platit od 30. dubna letošního roku. 

V závěru jednání došlo ke změně ve slože-
ní Osadního výboru Kozlov. Nově jmenova-
nými členy se stali Miloslav Pirkl, Lukáš Hurt 
a Martina Kolářová. Na funkci členky Kontrol-
ního výboru rezignovala Magdaléna Peter-
ková ml., kterou nahradí člen zastupitelstva 
města Miloslav Cindr.

Usnesení ZM jsou zveřejněna na  úřední 
desce města, v  elektronické podobě na  ad-
rese www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy 
uveřejněn také program jednání, které je ve-
řejné a koná se v budově městského muzea.

red

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Rada města souhlasila s  volbou Ing.  Jiřího 

Šilara do  funkce jednatele společnosti Vo-
dárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. 
ke dni 1. dubna 2019. Ve funkci nahradil Ja-
roslava Zedníka.

• Rada města bere na  vědomí ukončení 
členství Ing. Věry Pirklové v  redakční radě 
Českotřebovských novin, na vlastní žádost, 
s okamžitou účinností od 1. dubna 2019.

IV. ZMĚNA VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ  
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022

Dne 8. 4. 2019 předal člen zastupitelstva 
města Česká Třebová JUDr. Martin Netolický, 
Ph.D.  (Česká strana sociálně demokratická) 
do  rukou starostky rezignaci na  funkci za-
stupitele. Na  základě výsledků voleb do  za-
stupitelstva města nastupuje na uprázdněný 
mandát dnem 9. 4. 2019 náhradník, kterým 
je pan MUDr. Igor Paar (Česká strana sociálně 
demokratická).

Věra Pirklová, tajemnice MěÚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019,  
O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER

Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zasedání dne 15.04.2019 usnesením č. 65 
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 
odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před škodlivými a ne-
bezpečnými následky hraní hazardních her, vytvoření a udržení příznivých podmínek pro 
bydlení a život občanů ve městě, spočívající v úplném zákazu provozování hazardních 
her na území města Česká Třebová, neboť se jedná o činnost, která má škodlivý vliv na je-
jich účastníky a osoby jim blízké, a která tvoří tzv. předpolí činností narušujících veřejný 
pořádek ve městě, dobré mravy, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 2
Zákaz provozování

Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu je na celém území 
města Česká Třebová zakázáno.

Čl. 3
Přechodné ustanovení

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

PRACUJE SE NA OBNOVENÍ 
PROVOZU POHŘEBNÍ SLUŽBY, 
OBŘADNÍ SÍNĚ I KREMATORIA  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Od 1. dubna 2019 je v ul. Hřbitovní 1160 
v  České Třebové uzavřena kancelář po-
hřební služby. Pro sjednávání pohřbů 
je možné obrátit se na  pohřební službu 
v  Ústí nad Orlicí nebo v  dalších okolních 
městech.

Městská společnost Eko Bi s. r. o. spolupra-
cuje s městem na co nejrychlejším obnovení 
provozu obřadní síně a kanceláře pro sjedná-
vání pohřbů a kremací. Interiér obřadní síně 
z  doby vzniku krematoria by měl zůstat za-
chován.

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

V  současné době není až do  odvolání 
v  provozu ani krematorium. Obnovení kre-
mací v  České Třebové vyžaduje dílčí opravy 
i investici do samotné kremační linky. Nabízí 
se varianta opravit současnou kremační pec 
nebo zakoupit novou. 

Společnost Eko Bi s. r. o. převzala prostory 
a  technologie od  dosavadní soukromé pro-
vozovatelky, jejich další používání vyžaduje 
kromě stavebních prací také změnu ve  zři-
zovací listině společnosti či získání koncese 
k provozování těchto služeb.

red

TERMÍN ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek 3. května 
2019 od 8:00 do 12:00 hodin, v těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku v přísluš-
né mateřské škole. 

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

Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ



3

INFORMACE Z RADNICE / KVĚTEN 2019

KAŽDÝ MÁ SVOJE SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ, ALE VŠICHNI MAJÍ NĚCO SPOLEČNÉHO

Za  vynikající výsledky byli oceněni čes-
kotřebovští sportovci roku 2018. 

I  v  letošním roce se v  obřadní síni měs-
ta sešli ti nejlepší českotřebovští sportovci. 
V  pondělí 25. března je přivítala starostka 
města Magdaléna Peterková spolu s  mís-
tostarostu Josefem Kopeckým. 

„Jsem ráda, že jsem se mohla se sportov-
ci sejít a  vyjádřit jim tak poděkování, protože 
vím, že každý má svoje sportovní odvětví, ale 
mají něco společného. A to jsou hodiny a hodi-
ny dřiny, tréninků a odříkání, a za to si zaslouží 
opravdu velké ocenění a poděkování. Pochopi-
telně patří poděkování i těm, kteří je podporují, 
ať už to jsou rodinní blízcí, a  ti, kteří je vedou 
odborně, trenéři a realizační týmy,” uvedla sta-
rostka města Magdaléna Peterková.

Poděkování z  rukou vedení města v  ka-
tegorii mládež přijala Justýna Bouchalová, 
která se zúčastnila MS v  Korei v  disciplíně 
rádiový orientační běh, kde dosáhla na stří-

bro a bronz v družstvech. Dále Denis Dvořák, 
jenž obsadil 4. místo na mezinárodním MČR 
juniorů v motokrosu.

Za  účast v  mistrovských soutěžích byla 
oceněna Karolína Hyláková, která se od  út-
lého věku věnuje sportovní kynologii. Dále 
Adam Mísař, jenž obsadil 3. místo na  MČR 
mládeže v kuželkách, Sára Viktorie Serbous-
ková, která zvítězila ve  20 běžeckých závo-
dech mimo dráhu z 21 absolvovaných a juni-
orský reprezentant ČR v judu Vít Škrkoň.

Nela Hýblová, několikanásobná krajská 
přebornice v  plavání, jejíž doménou jsou 
motýlkářské, znakařské a kraulařské tratě, se 
předání osobně nezúčastnila. Ze slavnostní-
ho odpoledne byli omluveni také volejbalis-
té Lukáš Vašina a  Ondřej Unzeitig (TJ Sokol 
Česká Třebová II).

Za  vynikající výsledky v  kategorii dospě-
lých byly oceněny tři ženy. Cyklistka Monika 
Simonová (Cyklotrénink F. Trkal), vítězka Ex-

traligy Masters a Moravského poháru. Adéla 
Stránská  (Českotřebovský běžecký klub Isca-
rex), která mimo jiné na Velké Kunratické zís-
kala 1. místo a zaběhla traťový rekord. Hana 
Wiedermannová za  1. místo v  rakouské ku-
želkářské lize a 3. místo na světovém poháru 
s rakouským družstvem v Zaprešči.

Gratulaci za  ženský oddíl hokejbalu TJ 
Lokomotiva Česká Třebová převzala Lucie 
Rudová. Hokejbalistky v loňském roce už po-
páté obhájily 2. místo na MČR.

Dalším oceněným kolektivem se stal oddíl 
kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová. Muž-
stvo mužů hraje mezinárodní soutěž Interli-
gu. Do pamětní knihy se zapsali dva zástupci, 
Václav Kolář a Jiří Hetych st. 

Zakončení patřilo oddílu volejbalu TJ So-
kol Česká Třebová II, který má dlouhodobé 
úspěchy s  mládeží a  vychoval mnoho vyni-
kajících českých reprezentantů. Oddíl získal 
společně ze ZŠ Nádražní statut partnerské 
školy při Českém volejbalovém svazu.

„Všem jim přeji hodně zdraví, aby se jim da-
řilo tak jako doposud a aby dosahovali i nadále 
skvělých výsledků, kterých si nesmírně vážím, 
protože i  když jsou to pro ně osobní úspěchy, 
tak je to zároveň i reprezentace města,” dodala 
na závěr starostka.

Oceněné sportovce navrhla Sportovní ko-
mise města Česká Třebová za úspěchy, které 
přesahující hranice města i České republiky.

red

NOVÁ STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ  
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V  souvislosti s  plánovaným rozšiřováním 
a  zahušťováním sběrné sítě kontejnerů 
na tříděný odpad jste mohli v uplynulém mě-
síci zaznamenat již první vlaštovky. V dubnu 
jsme do  ulic přidali 11 nových kontejnero-
vých stání (papír, plast) v  lokalitách sídliště 
Lhotka, Jelenice, Truby a  U  Stadionu. Další 
lokality se připravují a nádoby budou insta-
lovány v nejbližší době. Jsme si vědomi časté 
přeplněnosti stávajících nádob a  doufáme, 
že zvýšení jejich počtu pomůže tento pro-
blém řešit. 

Dále opět apelujeme na všechny občany, 
aby v  rámci jarního úklidu využívali služeb 
Sběrného dvora v Semanínské ulici, který je 
jim k  dispozici, a  nenechávali zejména ob-
jemný odpad u svých sběrných nádob na ko-
munální odpad či hůře – nezakládali černé 
skládky v přírodě.

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí MěÚ

MĚSTO ŽELEZNIČÁŘŮ SE PYŠNÍ MODERNÍM SIMULÁTOREM  
PRO VÝCVIK NOVÝCH STROJVEDOUCÍCH
Česká Třebová je nezpochybnitelně městem spjatým s železnicí. Od roku 2007 navíc ve měs-
tě sídlí Dopravní vzdělávací institut, který je dceřinou společností Českých drah. Ve čtvrtek 
4. dubna zde byl do  provozu uveden moderní simulátor pro výcvik strojvedoucích. Druhý 
bude fungovat v Praze-Vršovicích. Hlavním důvodem pro pořízení simulátoru je zlepšení ško-
lení strojvedoucích včetně simulace mimořádných událostí.

„De facto několik dní poté, co jsme na naší střední technické škole uvedli do provozu simulá-
tor, který si v rámci výuky postavili sami studenti, otevírají České dráhy další moderní zařízení pro 
výcvik strojvedoucích. Celkově budou v provozu dvě zařízení za částku 30 milionů korun. Kromě 
České Třebové se jedná také o pražské Vršovice. Tyto dva simulátory jsou první svého druhu v Čes-
ké republice a připomínají kabinu jednoho z výrobců lokomotiv Škoda Transportation. Simulátor 
je skutečně velmi blízký realitě železničního provozu. Velmi důležitá je také komunikace s řídícím 
pracovištěm a možnost vyzkoušení mimořádných a krizových situací,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický, který si simulátor také vyzkoušel. „České dráhy zaměstnávají 3500 strojvůdců, dalších 
přibližně 1700 pracuje v dceřiné společnosti ČD Cargo. Ročně absolvuje výcvik zhruba dvě stě zá-
jemců o profesi strojvedoucího. Jsem rád, že České dráhy plní slib, že i nadále počítají s rozvojem 
dvou železničních uzlů v  našem kraji. Kromě České Třebové také s  Pardubicemi,“ řekl hejtman 
Martin Netolický.

tz

Sportovci roku 2018 / foto: Michal Horák
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MĚSTSKÁ POLICIE
Vážení spoluobčané, do  odvolání nebudou 
zveřejňovány v  Českotřebovských novinách 
zprávy Městské policie. Děkuji za pochopení. 

Petr Vencl, velitel MP

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Na základě zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby uskuteční ve dnech:

pátek   24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota  25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Hlasování se v našem městě uskuteční v sedmnácti volebních okrscích:
Okrsek č. 
1. Základní škola Ústecká ulice 598 – Parník
2. Orlík-KOMPRESORY, Kubelkova ulice 497
3. Gymnázium, Tyršovo náměstí 970
4. Chalupa U Kostelíčka č.p. 431
5. Základní škola Habrmanova ulice 1500
6. Základní škola Habrmanova ulice 1500
7. Malá scéna, Mlýnská ulice – klubovna
8. Malá scéna, Sadová ulice 156
9. Základní škola Nádražní ulice 200
10. Základní škola Nádražní – budova v Komenského ulici 417
11. Základní škola Nádražní ulice 200
12. Bývalá Základní škola Lhotka 98
13. Základní škola Ústecká ulice 598 – Parník
14. Knihovna Skuhrov 48 
15. Kulturní jizba Svinná 19
16. Knihovna Kozlov 1
17. Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí, nám. 17. listopadu 2062 
(bývalá ZŠ praktická)

Právo volit na území České republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k pře-
chodnému pobytu na území České republiky.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Volič, který je občanem jiného členského státu, 
prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umož-
něno.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb v místě trvalého 
pobytu voliče, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů nebo uzavření zvláštního 
seznamu, tj. do 22. 5. 2019 do 16:00 hodin. Písemným podáním opatřeným úředně ověřeným 
podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. 17. 5. 2019 
do  16:00 hodin. Nebo elektronickým podáním doručeným  pouze prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 17. 5. 2019 do 16:00 hodin. Po tomto termínu lze požádat o vydání 
voličského průkazu pouze osobně, a to nejpozději do 22. 5. 2019.

Voličský průkaz pro volby do  Evropského parlamentu lze využít v  jakémkoliv volebním 
okrsku pouze na území České republiky.

Žádáme všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost Oznámení o době a místu ko-
nání voleb, které podrobně informuje o jednotlivých volebních okrscích, volebních místnos-
tech a číslech popisných spadajících do jednotlivých okrsků. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad (evidenci 
obyvatel) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a  to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle dva své členy 
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek je možno 
nahlásit předem na tel. č. 465 500 122 nebo 465 500 123.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Věra Pirklová, tajemnice MěÚ

INFORMACE  
PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

JSTE PŘIPRAVENI 
NA SLEDOVATELNOST 
TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ?
Od 20. května 2019 začnou platit nová pra-
vidla pro sledovatelnost cigaret a  tabáku 
k ručnímu balení cigaret. Hlavním cílem sle-
dovatelnosti tabákových výrobků je boj s ne-
legálním obchodem s  tabákovými výrobky 
v  Evropě. Změny se dotknou také každého, 
kdo je zapojen do  prodeje tabákových vý-
robků.

Sledovatelnost bude zajištěna označením 
cigaret a  tabáku k  ručnímu balení cigaret 
jedinečným identifikátorem v podobě kódu 
na  obalu a  sledováním pohybu výrobků 
od  výrobce až do  první maloobchodní pro-
dejny. Stávající zásoby se mohou prodávat 
pouze do 20. května 2020. Více informací na-
leznete na stránkách Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz/ 
sledovatelnost-tabakovych-vyrobku.aspx. 

Chcete-li i nadále mít možnost nakupovat 
tabákové výrobky a  prodávat je v  maloob-
chodě (trafika, supermarket, e-shop, prodejní 
automat aj.), musíte se zaregistrovat u vyda-
vatele jedinečných identifikátorů, kterým je 
Státní tiskárna cenin, a  pro vaši společnost 
bezplatně získat identifikační kód pro hos-
podářský subjekt a  identifikační kódy pro 
všechna zařízení, kde probíhá skladování 
nebo prodej tabákových výrobků. Registra-
ce bude možná od 15. dubna 2019 na strán-
kách https://znacenitabaku.cz. Je možné, aby 
za vás s vaším souhlasem registraci provedl 
například distributor nebo velkoobchodník.

Šárka Hanzelková, 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

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

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

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

• taneční obor (klasické a moderní tance)
• výtvarný obor (plošná a prostorová tvorba, 

keramika)
• literárně-dramatický obor (dramatická prů-

prava, dramatika a slovesnost, pohyb, práce 
v souboru a přednes)

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

Jarmila Holcová

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.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pavel Gregar a Michaela Puchmajerová 
s dcerou Evelin
Michal a Alena Jelínkovi s dcerou Viktorií
Petr Dobroucký a Eva Červenáková 
se synem Davidem
Michal Calábek a Adriana Meszarošová 
se synem Matyášem
Jozef Varga a Lucie Hondlová 
se synem Danielem
Michal Kubásek a Iva Abtová 
se synem Šimonem
Tomáš Horský a Hana Faltejsková 
se synem Eliášem
Zdeněk Najman a Michaela Zubrická 
s dcerou Nelou
Roman a Veronika Plandorovi 
s dcerou Rozálií
Tomáš a Petra Válkovi s dcerou Zuzanou
Tomáš a Martina Křížovi s dcerou Antonií
Robert Vrátný a Marcela Kostlánová 
s dcerou Eliškou
Jakub a Lucie Hotmarovi se synem Filipem
Petr a Iveta Čižinských s dcerou Sofiou
Jiří a Hana Plevákovi se synem Jiřím
Kateřina Špátová se synem Patrikem
Lubomír a Soňa Hudačovi se synem Lukášem
Martin Jetleb a Michaela Šaldová 
se synem Štěpánem
Jan Bernard a Veronika Lehká 
se synem Tobiášem

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

70 LET
Ing. Novák Lubomír 2. 5. 1949 Česká Třebová
Mgr. Kudláček Vlastimil 4. 5. 1949 Lhotka
Buchta Jindřich 5. 5. 1949 Česká Třebová
Ing. Homoláčová Jaroslava 
5. 5. 1949 Česká Třebová
Tobiška Karel 7. 5. 1949 Parník
Bouz Jaroslav 10. 5. 1949 Česká Třebová
Jasanský Pavel 12. 5. 1949 Parník
Kroulík Josef 15. 5. 1949 Česká Třebová
Dobruská Marie 18. 5. 1949 Česká Třebová
Mgr. Frýbertová Zdena 24. 5. 1949 Česká Třebová
Vébrová Jitka 27. 5. 1949 Česká Třebová

75 LET
Grunta Přemysl 5. 5. 1944 Lhotka
Fojtík František 6. 5. 1944 Česká Třebová
Groligová Jana 6. 5. 1944 Česká Třebová
Jasanský Miroslav 8. 5. 1944 Lhotka
Holeček Libor 13. 5. 1944 Česká Třebová
Turková Zdeňka 18. 5. 1944 Parník
Šafář Miroslav 19. 5. 1944 Česká Třebová
Ptáčková Miloslava 27. 5. 1944 Česká Třebová
Bárta František 31. 5. 1944 Parník

80 LET
Hájková Zdenka 17. 5. 1939 Česká Třebová
Špátová Jana 18. 5. 1939 Česká Třebová
Machač Lubomír 19. 5. 1939 Česká Třebová

85 LET
Horáček František 2. 5. 1934 Česká Třebová
Kuchařová Květoslava 14. 5. 1934 Česká Třebová

90 LET
Hurtová Maria 8. 5. 1929 Česká Třebová
RNDr. PhMr. Schrommová Jana 
16. 5. 1929 Česká Třebová

91 LET
Koštová Květuše 9. 5. 1928 Česká Třebová
Krása Jindřich 13. 5. 1928 Česká Třebová
Jasanská Vlasta 14. 5. 1928 Česká Třebová

95 LET
Jansa Vladimír 4. 5. 1924 Parník

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!

Ondřej Zelený, Rybník 
a Veronika Neužilová, Rybník

Milan Rob, Česká Třebová 
a Miloslava Habrmanová, Česká Třebová

4. SKAUTSKÝ (NE)PLES  
JAKO PŘED 100 LETY
V  sobotu 23. 3. 2019 se v  sále restaurace 
Na Horách konal již 4. ročník skautského (ne)
plesu, který pořádají vedoucí 4. dívčího oddí-
lu Česká Třebová. Letošní ročník byl speciální, 
neboť se nesl v duchu oslav velikého skaut-
ského jubilea, a  to stého výročí od  založení 
skautského střediska v České Třebové.

V předtančení jsme se přenesli až do dob 
1. republiky a podívali jsme se na průřez ta-
nečními dějinami. Na  závěr nechyběly kon-
fety a prskavky a vzhledem k tomu, že jsme 
slavili tu velikou stovku, vyhrál jeden vyloso-
vaný výherce (shodou okolností s losem číslo 
100) úžasný dort.

Po  předtančení se ujala zábavy skupinka 
Zips, bez které by si už asi nikdo náš skautský 
(ne)ples nedokázal ani představit, proběhla 
soutěž o ceny a pár dalších miniher pro zpes-
tření večerního veselí.

Děkujeme obsluze a majiteli sálu za zázemí, 
skupince Zips za  muziku, veškerým spon-
zorům a  hlavně všem, kteří si přišli zatančit 
a pobavit se. Letošního ročníku se zúčastni-
lo více než 150 lidí, a  tak jsme zcela zaplnili 
krásné prostory sálu Na Horách. Jsme rádi, že 
se nám tato již tradiční akce vydařila podle 
našich představ (a  snad i  podle očekávání) 
a  že jsme mohli všichni společně oslavit ty 
významné narozeniny našeho střediska.

Těžko říci, komu nebo čemu bude patřit 
budoucnost, ale doufejme, že v  ní vždycky 
bude místo pro skauty a že takových stovek 
ještě oslavíme spoustu.

Lucie Rybková (Froggy), Junák – český skaut,  
středisko Javor Česká Třebová, z. s.

ZUŠKA NA ČESKOTŘEBOVSKÉM 
TERMINÁLU 
V  rámci III. ročníku celostátního happe-
ningu ZUŠ OPEN, který se koná 31. 5. 2019 
se představí žáci a učitelé všech čtyř obo-
rů ve  veřejném prostoru českotřebov-
ského dopravního terminálu na  náměstí 
Jana Pernera 579. Kolemjdoucí diváci bu-
dou moci zhlédnout v  čase od  14:00 hod. 
do 17:00 hod. Promenádní koncert, zájemce 
o výtvarný obor potěší Kresba a malba v ple-
néru. Dále bude probíhat Tanec na  dlažbě 
a  Pouliční přednes. Během odpoledne se 
představí žáci a učitelé ZUŠ i na dalších ne-
tradičních místech České Třebové. Součástí 
ZUŠ OPEN bude Koncert Smyčcového or-
chestru bývalých žáků ZUŠ, který se bude 
konat v Kostele sv. Bartoloměje v Semaníně 
31. 5. 2019 od 19:00 hod. 

Jarmila Holcová

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

4. Skautský (ne)ples
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UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SVĚT – 
UKLIĎME ALEJ MAXE ŠVABINSKÉHO 
2019
V  návaznosti a  snahu zachovat tradici jsme 
opět akci „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ 
zahájili ve  spolupráci s  klubem Pathfinder, 
vedeným Martinem Bouškou. Sešli jsme se 
ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 17 hodin za domovem 
seniorů v České Třebové a uklízeli jsme horní 
cestu směr zahrádkářská osada Na Podhorce. 
Na tomto zhruba 400 metrů dlouhém úseku 
bylo nasbíráno 12 pytlů odpadu a 1 použitá 
injekční stříkačka, kterou jsme předali hlídce 
MP Česká Třebová. To vše jsme zvládli během 
dvou a půl hodiny s 15 dětskými a 3 dospělý-
mi dobrovolníky. Navíc se nám podařilo ob-
jevit nelegální skládku stavebního materiálu, 
kterou jsme společnými silami minimalizova-
li. Chtěli bychom apelovat na „pejskaře“, kteří 
venčí mimo město v  zalesněných územích, 
aby nevyhazovali igelitové pytlíky s  „obsa-
hem“ do lesů. Nerozloží se a stávají se tak od-
padem, který je potřeba poté uklidit.

Druhou akcí v  pořadí byl hlavní sobot-
ní úklid „Ukliďme Alej Maxe Švabinské“. 
Na  společné akci jsme se, po  loňské výbor-
né spolupráci, domluvili se  ZO ČSOP Zlatá 
studánka. Sešli jsme se v  sobotu 6. 4. 2019 
ve 13:00 na začátku Aleje Maxe Švabinského 
směr Kozlov. Rozdělili jsme se zhruba na dvě 
skupiny a  vyrazili sbírat odpad. Může se to 
zdát až neuvěřitelné, ale za dvě a půl hodiny 
se s 9 dětskými a 18 dospělými dobrovolníky 
sesbíralo 48 pytlů odpadu, deky, pneumati-
ky, boty, batohy a další.

Největším překvapením byl bezesporu 
nález automatické pračky uprostřed lesa. 
Opravdové rozčarování nastalo při objevení 
znovu založené černé skládky, kterou se před 
lety podařilo zrušit. Nahlásili jsme její polohu 
firmě Eko Bi, s. r. o., stejně jako objevené dvě 
„haldy“ odpadu poblíž Javorky.

Samotný sběr byl završen opékáním buřtů 
na ohništi poblíž Chaty Maxe Švabinského.

Rádi bychom touto cestou opět podě-
kovali všem dobrovolníkům, kteří se sbě-
rů ve  svém volném čase zúčastnili, klubu 
Pathfinder, organizátorům celorepublikové 
akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“, místní 
základní organizaci ČSOP Podorlicko, míst-
ní základní organizaci ČSOP Zlatá studánka, 
provozovatelům Chaty Maxe Švabinského, 
Městu Česká Třebová za materiální podporu 
a firmě Eko-Bi, s. r. o. za svoz odpadu ze sběr-
ných lokalit. 

Na  závěr si tentokrát bohužel nemůže-
me nechat pro sebe rozčarování plynoucí 
z  chování některých našich sousedů a  spo-
luobčanů. Jak lze ospravedlnit, že v  lokalitě 
na  Podhorce, kterou jsme v  loňském roce 
společnými silami vyčistili, jsou opět vyve-
zené odpadky? Těžko se tam dostali odjinud 
než z  přilehlé zahrádkářské osady. Nepořá-
dek v našem městě si totiž vytváříme jen my 
sami. Příští rok se tedy při sběrné akci těšíme 
znovu na viděnou!

Za ZO ČSOP Podorlicko Pavel Suchý  
a za ZO ČSOP Zlatá studánka Pavlína Vomáčková

ČESKOTŘEBOVSKÝ TANEČNÍ POHÁR 2019
Devátý ročník pohárové taneční soutěže proběhl v neděli 24. 3. 2019. Sportovní hala 
ZŠ Nádražní hostila nejen rekordní počet soutěžících tanečníků, ale zahanbit se nene-
chali ani diváci, kteří je přišli podpořit.

1390 tanečníků, 1110 diváků a  přes 1  000 rozdaných medailí je finální bilance tohoto 
českotřebovského svátku tance. Z měst celé republiky – Pardubice, Vysoké Mýto, Chrudim, 
Mohelnice, Kunštát, Olomouc, Náchod, Vyškov, Prostějov, Brno, Lanškroun, Letohrad a mno-
ha dalších přijely týmy, které se nebály poměřit síly s mnohdy velkou konkurencí. Převážně 
taneční styly streetdance, discodance, showdance a parketovky byly k vidění od rána (9:00) 
až do pozdního odpoledne (18:00).

Akci po celý den skvěle moderovala Magda Peterková a aby se to nepletlo, krásné úvodní 
slovo pronesla paní starostka Magda Peterková. Porota složená výhradně z  profesionálů –
Martin Vašek (Havířov), Martin Tamáš (Praha), Eva Zdvořilá (Velké Opatovice), Klára Nováková 
(Chrudim), Patrik Ferbas (Plzeň), Aneta Kynčlová (Olomouc), Lukáš Dudík (Olomouc), Roman 
Dvořák (Přerov), Jean Thierry d´Almeida (Praha), Pája Michalovičová (Žamberk) – zvládla ná-
ročný den bez ztráty dobré nálady a koncentrace. Novinkou letošního roku byly na míru vy-
robené originální medaile.

Přestože to nebylo organizačně jednoduché, podařilo se akci zvládnout bez výraznějších 
problémů, za což patří díky především ohleduplným a trpělivým občanům města, bezvad-
né práci městské policie a především obětavosti skuhrovských hasičů pod vedením Tomáše 
Kyčmola. Celá akce by se samozřejmě nemohla uskutečnit bez podpory města Česká Třebo-
vá a spolupráce s Kulturním centrem. Klíčoví jsou také sponzoři, společnostem KSK, Pewag, 
ProfiCar, Starmon, Čokoklasik, Lahůdky na Starém náměstí a Zahradnictví Šťastný patří velké 
poděkování.

Šárka a Jaroslav Prossovi

REGIONÁLNÍ KOLA SOUTĚŽÍ CDM A TSR 2019 
30. března v Chrudimi a 13. dubna v Hradci Králové proběhla regionální kola největších ta-
nečních soutěží v ČR – tedy Czech Dance Masters a Taneční skupina roku 2019. Obě soutě-
že jsou respektované, podporované nejen MŠMT, ale i kraji a městy, v nichž se odehrávají. 
Na kolech regionu Východní Čechy se odehrává souboj reprezentantů hned dvou krajů, a to 
Pardubického a Královéhradeckého. Taneční škola, která je již pevně usazena v žebříčku obou 
soutěží, získala pro všechny své choreografie nominaci na Mistrovství Čech v Praze a Cho-
mutově. V Chrudimi reprezentovalo Českou Třebovou 11 choreografií a přivezli jsme 4 zlaté, 
3 stříbrné a 2 bronzové medaile. V Hradci jsme předvedli 16 soutěžních formací a nasbírali 
7 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Příjemným překvapením byl také postup formace 
Gold Crew do nejvyšší výkonnostní třídy, proto bude naše město jako jediný discodance tým 
z celého Pardubického a Královéhradeckého kraje reprezentovat na MČ v soutěži nejvyšší – 
tedy extralize. 

V průběžném komplexním výkonnostním hodnocení 218 tanečních organizací z celé 
ČR je Taneční škola (Sportovní taneční klub Česká Třebová, z.s.), po ukončení všech re-
gionálních kol, na krásném 5. místě.

Šárka a Jaroslav Prossovi

Českotřebovský taneční pohár 2019 / foto: Taneční škola Česká Třebová
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POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ – PÁTEK 24. KVĚTNA 2019
I v letošním roce vás českotřebovské církve zvou na Noc kostelů. Hlavním programem bude 
tak jako minulý rok celoměstská hra Zachraňte Kateřinu II. Kromě hry budete moci tuto noc 
navštívit i jednotlivé kostely a modlitebny. Na co se můžete těšit?

Noc kostelů v evangelickém kostele na Trávníku:
21:00–21:15 Komentovaná prohlídka varhan s možností vyzkoušet si hrát na varhany 
– vede Zuzana Vicherková
21:15–21:30 Varhanní hudba – hraje Zuzana Vicherková
21:30–22:00 Ztišení a meditace se zpěvy s Taizé – vede Kamil Vystavěl

Noc kostelů v katolickém kostele sv. Jakuba:
17:00–21:30 možnost prohlídky kostela s výkladem, prohlídka varhan s výkladem. Časy bu-
dou upřesněny.
21:30–22:00 Ztišení a modlitba

Noc kostelů ve Sborovém domě Církve Adventistů Sedmého Dne:
17:30–18:30 Worship – křesťanské zpívané chvály
19:00–20:00 Veřejná zkouška skupiny Přátelé – křesťanská bluegrass hudba
20:15–21:15 Ten, který přichází – kniha představující život osobnosti, která ovlivnila historii 
lidstva – Ježíše z Narazeta. Reprodukovaný text čte známý český umělec Alfréd Strejček.

Noc kostelů v modlitebně Církve Československé Husitské:
17:00–21:30 možnost prohlídky s výkladem

Noc kostelů ve sborovém domě Církve Bratrské (Tykačova 1183):
Otevřeno od 21:00 do 22:00, volná prohlídka sborového domu, chvalozpěvy.

Vojtěch John st.

POZVÁNKA NA PUTOVÁNÍ ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM
KČT Česká Třebová zve všechny čtenáře Českotřebovských novin na  43. ročník Putování 
za Třebovským kohoutem. Start je 18. a 19. května od internátu VOŠ Na Skalce 1692 
od 6 do 9:30 hodin a na dětské trasy od 8 do 11 hodin. V sobotu jsou připraveny trasy pro pěší 
v délce 15, 20, 35 a 50 km do oblasti Semanínských stezek s cílem u Chaty Maxe Švabinské-
ho na Kozlovském kopci do 17 hodin. Bude připravena i 12 km trasa po zajímavých místech 
v okolí s telefonem a aplikací Mapy.cz. 

V neděli vedou trasy pro pěší 15, 25, 35 a 50 km k Třebovským stěnám a do údolí Skuhrov-
ského potoka. Cíl nedělních tras bude u restaurace Nad Hrází v Srnově do 17 hodin.

Po oba dny jsou připraveny dětské trasy Toulavý kočárek 6–8 km, v cíli se soutěžemi pro 
děti a cyklotrasy v délce 40 až 100 km.

Podrobnosti můžete sledovat na facebooku: https://www.facebook.com/ctkohout/

Z. Černý

VELKÁ ZÁŽITKOVĚ POZNÁVACÍ HRA PRO 
VŠECHNY GENERACE  V RÁMCI AKCE 
„NOC KOSTELŮ“ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

ZACHRAŇTE KATEŘINU (2) – 
NA OSTŘÍ MEČE!
V  pátek 24. května 2019. Domluvte se 
mezi sebou a vytvořte týmy v počtu 2–5, 
ve  věku od  1 do  100 let. Start od  17:00 
na kterékoliv z těchto adres:
• Klácelova 1 (ŘKC)
• Smetanova 1450 (CASD)
• Mlýnská 900 (CČSH)
• Trávník 150 (ČCE)
• Tykačova 1183 (CB)
Tam dostanete herní plán a herní průkaz. Do-
zvíte se pravidla hry a první úkol. Splněním 
úkolů získáte indicie k tomu, jak je možné vy-
hrát bitvu proti mocným s mečem. Počítejte 
s tím, že se budete pohybovat po městě, a že 
vám soutěžní část hry zabere asi 2 hodiny.

Pokud byste to nestihli, nezvládli, i  tak 
přijďte na závěrečné finále do Javorky k Be-
nnewitzovu pavilonu. Uvidíme, jak bitva do-
padne…
Finále v 19:45 v Javorce u Bennewitzova pa-
vilonu.

Rostislav Staněk

VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY 
Sešli jsme se na Starém náměstí 7. 4. kolem 
14. hodiny, bylo krásné slunečné nedělní 
odpoledne, na  děti i  dospělé čekalo tvoře-
ní i  domácí dobroty. Někteří, jako například 
Zuzana Poláková z organizace PAS, z.s.,   při-
šli v MODRÉM, aby tímto způsobem vyjádřili 
podporu rodinám dětí s  autismem. Průvod 
s  Morenou se vydal k  řece po  15. hodině, 
a  díky zachránci jara Honzovi se opravdu 
podařilo, že Morena odplula. Jarní sluníčko, 
spokojené usměvavé tváře všech a  jedny 
mokré nohy, taková byla letošní Morena. 

Pavla Jansová, Rosa rodinné centrum

Vernisáž výstavy Portréty architektury výtvarné skupiny Maxmilián v KC / foto: Michal Horák
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD

VÝSTAVA
Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci 
s  Kulturním centrum Česká Třebová a  míst-
ním Svazem důchodců ČR pořádá výstavu 
prací absolventů kurzů Univerzity třetího 
věku. Vernisáž výstavy bude probíhat v pon-
dělí 20. 5. 2019 v 17:00 hodin. Výstava bude 
otevřena veřejnosti od  21. 5.–26. 5. 2019 
v  čase 9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. 
Zhlédnout můžete krásná díla z kurzů malby, 
kresby, rukodělného kurzu, keramiky a z kur-
zu sklo a kov. Vstupné dobrovolné.

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Tře-
bová pořádá pro dospělé a  starší děti krea-
tivní kurzy. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM Kamarád nebo na  tel. č. 736  694  671, 
777  292  218. Každá akce se bude konat při 
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu pro-
sím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním 
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích 
budou průběžně zveřejňovány na interneto-
vých stránkách DDM Kamarád.
Čelenka z  Foamiranu – čtvrtek 2. 5. 2019 
v čase 16:00–18:30 hodin. S sebou: přezůvky. 
Cena 200 Kč. Lektorka Hana Milerová.
Otevřená keramická dílna – středa 
5. 6. 2019 v čase 15:0 –18:00 hodin. S sebou: 
přezůvky, pracovní oděv. Cena 150 Kč. Lek-
torka Iveta Mutlová.
Ebru – malování na vodní hladině – čtvrtek 
6. 6. 2019 v čase 16:00–18:00 hodin. S sebou: 
přezůvky, pracovní oděv, 3 vydání starých 
novin. Lektorka Iveta Mutlová.
Cínovaný šperk – úterý 11. 6. 2019 v  čase 
15:30–18:00 hodin. S  sebou: přezůvky, brý-
le, kdo nosí, pracovní oděv, 1 ks kámen dle 
vlastního výběru např. dle znamení. Cena 
200 Kč. Lektorka Hana Milerová.

BESÍDKA DDM
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá v pon-
dělí 27. 5. 2019 besídku zájmových krouž-
ků. Besídka se bude konat v  Malé scéně 
od 16:00 hodin. Představí se děti z tanečních, 
hudebních a  pohybových kroužků. Ve  ves-
tibulu můžete zhlédnout výstavku výrob-
ků dětí z  výtvarných kroužků. Pohoštění si 
pro vás připraví děti z  kroužku MasterChef. 
Vstupenky si můžete zakoupit v  kancelá-
ři DDM od  6. 5. 2019 nebo v  den konání 
od 15:00–16:00 hodin v Malé scéně. Vstupné 
je 20 Kč za místo, děti do 3 let zdarma bez ná-
roku na místo.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zapsanému spolku Senioři České 
republiky místní organizace v České Třebové, 
jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a  jejím 
ochotným svěřenkyním za  zajištění 300 ks 
perníčků, které byly použity na  velikonoč-
ní výstavě pro zdobení dětmi z  mateřských 
a základních škol.

Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PROGRAM KVĚTEN 2019

11/5–19/6 FESTIVAL RODINY pod záštitou Sítě pro rodinu, z. s., www.festivalrodiny.cz 
14/5 Den Země v parku Javorka společně s dalšími organizacemi ve městě
14/5 15:30 Kavárnička s porodní asistentkou Bc. Lenkou Jasanskou, u příležitosti Meziná-
rodního dne porod. asistentek (5. 5.), přijďte si popovídat nad kávou či čajem, o těhotenství, 
porodu a všem, co vás zajímá, drobné občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
17/5 16:00 Festival rodiny – Zahradní slavnost v Rose, zábavné odpoledne pro celé rodiny, 
tvoření klobouků, malování na obličej, tanec. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
21/5 17:00 Dílna pro dospělé – tvoření pro radost, vstupné 50 Kč /výrobek, přihlášení pře-
dem na  e-mailu rcrosact@seznam.cz, tak také na  tel.: 724 98 6435 Šárka Březinová, nebo 
773 601 427 Pavla Jansová, nebo i zprávou přes Facebook Rosa rodinné centrum.
22/5 14:00 Domov pro seniory – připravujeme tvořivé a zábavné aktivity pro seniory
28/5 16:00 Malování na textil, přijďte si vyrobit originální DÁREK pro paní učitelky. Na místě 
je možné zakoupit k zdobení textilní tašku nebo stahovací batůžek. K dispozici šablony, skvě-
lý výběr barev, 3D technika a další…, lektor Monika Kaplanová, přihlášení a další info na tel. 
737 901 339 či kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč.
25–26/5 Kurz šití kožených barefoot kotníčkových mokasín Sobota: 9:00–cca 19:00, nedě-
le: 9:00–cca 18:00. Na kurzu si budete vyrábět jeden pár kožených mokasín přesně na svoji 
nohu. Cena: 2300 Kč/mokasíny. V ceně je veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě.
Přihlásit se můžete na MilotaB@seznam.cz, tel. 602 615 309.

DEN DĚTÍ
Dům dětí a  mládeže Kamarád připravuje 
v sobotu 1. 6. 2019 den dětí s názvem Ces-
ta k perníkové chaloupce. Začátek trasy je 
„u hříbku“ v parku Javorka v 15:30–17:30 hod. 
(v  tomto čase můžete přijít kdykoliv). Cena 
30 Kč/dítě, 15 Kč/dítě do  3 let, doprovod 
zdarma. Po cestě se děti setkají s postavami 
známé pohádky a  budou plnit jednoduché 
úkoly. V  případě nepříznivého počasí bude 
akce zrušena.

CYKLO BURZA
Dům dětí a  mládeže Kamarád pořádá první 
Cyklo burzu. Prodat můžete kola, koloběžky, 
in-line brusle, cyklo oblečení, helmy, dětské 
sedačky, chrániče a další. 
Příjem zboží bude v pátek 7. 6. 2019 v čase 
9:00–12:00 a  13:00–17:00 hodin. Poplatky 
za  prodej: hodnota zboží 1–200 Kč – 3 Kč, 
201–500 Kč – 6 Kč, 501 Kč a více – 10 Kč, Kolo 
a koloběžka – 20 Kč. Prodej zboží bude pro-
bíhat v  sobotu 8. 6. 2019 v  čase 8:00–12:00 
a  13:00–15:00 hodin. Výdej neprodané-
ho zboží bude v  sobotu 8. 6. 2019 v  čase 
16:00–17:00 hodin.

DDM KAMARÁD NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ – VOLNÁ MÍSTA
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.

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.

ROSA RODINNÉ CENTRUM

ZVEME TĚ NA PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR... S ANGLIČTINOU
Letošní téma „Anglické populární písničky II“.
Pokud znáš některé ze zpěváků a zpěvaček, 
jako je Annie LeBlanc, Ed Sheeran nebo sku-
pina ABBA, nemáš co řešit. Pokud ne, přijď 
mezi nás a poznej je.
Vítán je každý ve  věku 8 až 14 let. Účast 
mladších děti možná po domluvě.
Budeme se učit anglicky zábavnou formou 
a při tom společně zpívat, tancovat. Půjdeme 
i na tajný výlet.
Kdy se sejdeme? 5.–9. srpna 2019.
Kde to bude? V RC Rosa (Ústecká 160, Česká 
Třebová).
Kolik nás to bude stát? 1650 Kč za  5 dní/ 
350 Kč za den.
Co dostaneme? Učební materiály, pití, svači-
ny a oběd.
Vezměte si: přezůvky, podepsanou láhev, 
psací potřeby a dobrou náladu.
Přihlášky a info:
Mgr. Olga Sýkorová, tel.: 776 824 981
www.olgasykorova.cz./aktuality.html
www.mcrosa-radce.webnode.cz

http://www.mcrosa-radce.webnode.cz/
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NOC S ANDERSENEM 2019
Jak děti zachraňovaly pohádkovou říši
Poslední březnový pátek se v  městské 
knihovně konala již tradiční Noc s  Ander-
senem. Tento celorepublikový projekt, 
ve kterém děti nocují v knihovně a dostávají 
se dobrodružnou formou ke čtení, jsme letos 
v České Třebové nazvali Zpátky do pohádky. 
Na malé čtenáře čekal nelehký úkol, a to rov-
nou zachránit celou pohádkou říši před zlým 
Fantomasem.

Děti si nejdříve vytvořily Pohádníček, des-
ky na  jednotlivé listy a  pohádky, které prů-
běžně dostávaly, a poté si vybarvily písmeno 
Z na tričku, aby měly jako zachránci kostým. 
Po  setmění šly ve  skupinkách hledat podle 
mapy, kam se schovaly další pohádkové by-
tosti. 

A jak se zachraňuje pohádková říše? U hla-
sitě chrápajícího draka děti skládaly velké 
puzzle, v kašně hádaly, kam vodník ukryl du-
šičku, a místo Bílé paní chodily po hradbách, 
protože na rozdíl od ní nemají závratě. Když 
předvedly čarodějnici, jak se létá na koštěti, 
tak si u okénka do pekla řekly o párek v rohlí-
ku. V samotném pekle je čekala překážková 
dráha, na jejímž konci musely přiložit pod ko-
tel. Celou misi zakončila výroba perel v pod-
mořském světě.

Proti plným Pohádníčkům a  zájmu dětí 
o pohádky neměl Fantomas šanci, takže po-
hádková říši zůstala pohádkovým bytostem. 
Ale děti musí dál číst (pohádky), aby to tak 
zůstalo! Před spaním si někteří půjčili z dět-
ského oddělení knížku, další si ještě zdobili 
Pohádníček a povídali si, ale nakonec všichni 
usínali u pohádkové audioknihy.

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, 605 125 323 (pobočka Parník).

S NOVÝM WEBEM JSME SE UMÍSTILI NA 3. MÍSTĚ
V  soutěži o  nejlepší webovou prezentaci knihovny Biblioweb jsme se umístili na  krásném 
bronzovém místě. Získali jsme 3. místo v kategorii knihoven v obcích od 10 do 20 tis. obyva-
tel. Už jste viděli naše stránky https://moderniknihovna.cz? Jak se vám líbí?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace 
krajů České republiky letos jubilejní dvacátý ročník BIBLIOWEBu. Odborná porota hodnotila 
osm hlavních kritérií (kvalitu obsahu, aktuálnost, design stránek, možnost komunikace strá-
nek s uživatelem, použitelnost webu, kvalita písemné koncepce webu, přístupnost stránek 
pro handicapované uživatele a celkový dojem webové prezentace).

BLANKA KOSTŘICOVÁ PŘEDSTAVILA SVOU NOVOU POVÍDKOVOU 
KNIHU FORMÁT ŠEST KRÁT DEVĚT
V městské knihovně se 8. dubna uskutečnil křest nové knihy českotřebovské prozaičky Blanky 
Kostřicové. Z knihy pro velký zájem přečetla autorka nakonec celkem pět povídek, některé 
z nich zazněly na veřejnosti vůbec poprvé. Posluchači slyšeli text Šest krát devět, Soumrak, 
Přetržený film, Krásné šuple, a jako přídavek povídku Štafle. Kmotrou knihy, která vznikala po-
stupně devět let, se stala starostka města Magdaléna Peterková. V přátelské atmosféře večera 
nastínila Blanka Kostřicová plány na další literární večery v knihovně včetně hostů, které by 
ráda pozvala. Budeme se těšit na podzim na další setkání.

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

Omezení provozu knihovny

Z  důvodu stěhování externího skladu není 
dočasně možné zajistit výpůjčky z  tohoto 
oddělení.
Ve státní svátky 1. a 8. května bude zavřeno.
V pátek 17. května bude uzavřeno oddělení 
pro děti z důvodu programu pro ZŠ.
V úterý 28. května oddělení pro děti zavřeno 
12:30–13:15 hod.
Děkujeme za pochopení, knihy můžete vra-
cet do  biblioboxů umístěných před vchody 
do knihovny na Smetanově ulici i na poboč-
ce Parník (Ústecká ulice).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VLASTIMIL VONDRUŠKA 
VYPRODAL MALOU SCÉNU
Po  dvou letech opět přijal pozvání městské 
knihovny spisovatel Vlastimil Vondruška. 
Autor velmi žádaných historických románů 
11. dubna v  Malé scéně hovořil k  publiku 
na téma Oldřich z Chlumu – román a skuteč-
nost. Poté následovala autogramiáda knih 
a dotazy čtenářů.

Noc s Andersenem 2019

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

15. května 2019.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ 
KŘIŽOVATKY

Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin.
Během svátků 1. a  8. května muzeum a TIC 
otevřeno dle běžné otevírací doby, badatel-
na 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 7. května 2019 od  17 ho-
din, tentokrát na téma Trénujeme kurent 2. 
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 
probíhá vždy 2. úterý v  měsíci. Příští setká-
ní se uskuteční v úterý 14. května 2019, pro 
mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 ho-
din, pro starší děti (ve  věku od  9 do  12 let) 
od 17 hodin. V květnu na téma Barvíř. Cena 
každé lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Lektor: Mgr.  Radka Ur-
bánková.

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 
21. května 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na  téma Dada. Adorace nesmyslu ve  vý-
tvarném 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 28. května 2019 od  17 hodin, ten-
tokrát na  téma Kovozpracující závody 
v České Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: Martin Šebela.

VÝSTAVA
Výtvarná výstava Železnice jako malovaná. 
Motivy vlaků, nádraží i železničářů ve vý-
tvarném umění je zaměřená na  železnici 
a představuje umělecké předměty z řady ve-
řejných i soukromých sbírek. Výstava potrvá 
do neděle 26. května 2019. Pro školy je mož-
né 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. 

MUZEJNÍ NOC 
V CHALOUPCE MAXE 
ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ 
Letošní turistická sezóna bude zahájena 
již tradičně v  rámci Festivalu muzejních 
nocí.  Muzejní noc v  Chaloupce Maxe 
Švabinského se uskuteční v  sobotu 
25. května 2019 od  19 hodin.   Dospělým 
návštěvníkům večer hudbou zpříjemní 
skupina Nahonem, pro děti budou na za-
hradě chaloupky připraveny hry. Pro 
zájemce bude v  19:30 hodin připravena 
vycházka Putování za  Švabinského obra-
zy (koná je v  případě příznivého počasí). 
Expozice   při nočním osvětlení a zahrada 
upravená pro neformální posezení budou 
přístupné do 24 hodin. 

Otevírací doba:
červen–srpen: denně mimo pondělí 9–17 h.
září a říjen: soboty, neděle a svátky 12–16 h.

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

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

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
V KULTURNÍM CENTRU

Slavnostní zahájení výstavy Mozaika tradič-
ní lidové kultury Pardubického kraje pro-
běhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 17 hodin 
v  kulturním centru. Putovní výstava Muzea 
v  přírodě Vysočina představuje významné 
fenomény lidové kultury, které byly pro svoji 
jedinečnost zapsány na  krajský seznam ne-
materiální kultury a dodnes se udržují. Ote-
vřeno denně 9–12 a 14–17 hodin s těmito vý-
jimkami: 17., 18., 19. května a 3. června, kdy 
bude z provozních důvodů zavřeno. Výstava 
potrvá do neděle 30. června 2019.

AKCE

Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí, 
který letos připadá na 18. května, bude vstup 
do expozic i na výstavu volný.

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

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

hledejte na www.ceskotrebovskenoviny.cz

Oslavy 170 let trati Česká Třebová – Brno / foto: Michal Horák
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
2/5 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s  knihovnicí na  hry na  X-boxu, 
např. Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoo-
py‘s, LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší 
se na  vás knihovnice Adéla. Akce se koná 
také 16. a 30. května.

ČELENKA Z FOAMIRANU
16:00–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a  starší děti. Při-
hlásit se můžete v  kanceláři DDM Kamarád 
nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218. S se-
bou: přezůvky. Cena 200 Kč. Lektorka Hana 
Milerová.

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

3/5 pátek

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
MISSA LAETARE – RADOSTNÁ MŠE / 
JOSEF VONDRÁČEK
SOPOTNICKÁ FILHARMONIE  
/ PĚVECKÝ SBOR FAMILIA CANTORUM
19:00 / kostel sv. Jakuba Většího Č. Třebová
Autorské dílo pedagoga a  skladatele Jose-
fa Vondráčka uvede Sopotnická filharmo-
nie s průvodním slovem Ladislava Heryána. 
Vstupné: 100 Kč / předplatitelé KPH 50 Kč 
po  předložení abonentního průkazu. Před-
prodej vstupenek na  www.kcct.cz, v  In-
formačním centru v  Městském muzeu, či 
v  kanceláři KC a  1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

4/5 sobota

KVĚTY
20:00 / Modrý trpaslík
Skupina Květy od  svých počátků výraz-
ně změnila zvuk – počínaje rokem 2016 se 
v nové sestavě zaměřuje více na elektroniku. 
Experimentální a  hledačská hudba je oce-
ňována zejména za silné texty, aranžérskou 
barevnost, živelné koncerty a  přítomnost 
humoru. Téměř za  všechna alba byla nomi-
nována na cenu Anděl, třikrát ji také získala. 
Jízdné: 130 Kč.

6/5 pondělí

FIRMA MŇAM!
13:30–17:00 / Česká spořitelna
Žáci třídy 5.A ze Základní školy Česká Tře-
bová, Habrmanova ulice přijali výzvu České 
spořitelny a přihlásili se do projektu Abece-
da peněz. Náš firemní rozpočet nám umožnil 

pro Vás nachystat něco úžasného! Dobroty 
sladké i slané, radosti do domácnosti, voňa-
vé dárečky od srdíčka. Přijďte nás podpořit,
určitě to bude stát za to!

ALBA PLANO QUARTET – JAZZ
19:00 / Malá scéna
Alba Plano – zpěv, Petr Beneš – piano, Josef 
Fečo – kontrabas, Marek Urbánek – bicí
Alba Plano je původem sicilská neo-soulo-
vá a  jazzová zpěvačka z  Palerma, žijící nyní 
v Londýně. Hluboký soulový hlas s nezamě-
nitelným tónem a vokální strukturou ji mimo 
jiné umožnil zpívat v nejlepším londýnském 
revivalu Amy Winehouse. K  jazzu a  bossa 
nově se dostala v  šestnácti – tehdy popr-
vé začal její každodenní „jazzový trénink“, 
inspirovaný Ellou a  Billie. Vstupné: 150 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

7/5 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábě-
ní i nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a děti mladšího školního věku s rodi-
či či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STONOŽCE
16:00–18:00 / Dětská skupina Stonožka
Chaloupka, zapsaný spolek, pořádá den ote-
vřených dveří v úterý 7. 5. 2019, kdy se vám 
představíme v době od 16 do 18 hodin. Na-
jdete nás na adrese Kubelkova 1789. Dětská 
skupina je obdoba mateřské školky pro děti 
od 2 do 6 let s kapacitou 24 dětí. Více infor-
mací na www.detichaloupky.cz.

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 2. Cena 
každé lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Lektor: Mgr.  Jana Vo-
leská.

9/5 čtvrtek

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

5. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: HRA S PROUŽKY 
– ŠESTIÚHELNÍKY
16:00 / Kulturní centrum – klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky: 
4 pruhy vzájemně ladících odstínů látek, 
2 světlejší a 2 tmavší, široké 5,5 cm (i s přídav-
kem na švy) nejlépe přes celou šíři tkaniny, šicí 
potřeby  a řezací pomůcky, šicí stroj je k za-
půjčení. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer-
venka a 60 Kč ostatní účastníci. Další informa-
ce na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

11/5 sobota

BENEFIČNÍ NOTOVÁNÍ
17:00 / Národní dům
Benefiční notování na podporu aktivit spol-
ku Za  jeden provaz. Vystoupí Taneční or-
chestr ZUŠ pod vedením Milana Špičáka, děti 
z  Naděje s  představením Tradiční a  přitom 
současná romská pohádka a studentská ka-
pela 375 m n. m. Vstupné dobrovolné. Akce 
se koná za podpory města Česká Třebová.

BENNEWITZ FESTIVAL 2019
PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR BENDL  
A JEHO HOSTÉ
19:00 / sál hostince U Coufalů, Přívrat
Tradiční koncert pěveckých sborů v  rodišti 
Antonína Bennewitze. Vstupné dobrovolné.

12/5 neděle

MAMINKÁM K SVÁTKU
KONCERT DECHOVÉ HUDBY ŘETŮVANKA
14:30 / park Javorka
Vystoupení sokolek z ČT, skákací hrad, jízda 
na  koni, kytička pro každou maminku, ob-
čerstvení zajištěno. Hosté: starostka města 
Magdaléna Peterková, europoslanec Tomáš 
Zdechovský, senátor Petr Šilar. Akce se koná 
pouze za příznivého počasí. Pořádá Městská 
organizace KDU-ČSL Česká Třebová pod zá-
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štitou Petra Šilara ve spolupráci se spolkem 
Orel a Koalicí pro Českou Třebovou.

VESELÁ POUŤ
15:00 / Malá scéna
Už samotný název nás zavádí tam, kam děti 
s  rodiči velice rádi chodí – do  světa hudby, 
kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti 
se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla 
Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. 
V  představení nás navštíví Jů a  Hele a  spo-
lečně se přeneseme do  míst plných kouzel, 
zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!“ 
Vstupné: 60 Kč.

13/5 pondělí

CHALLENGE SIAMSKÁ DVOJČATA
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Znáš Challenge siamská dvojčata? Ne? Tak 
přijď a  budeš se smát jako nikdy. Těší se 
na tebe knihovnice Adéla.

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
16:00 a 17:30 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

14/5 úterý

KAVÁRNIČKA S PORODNÍ ASISTENTKOU
15:30 / ROSA rodinné centrum
S Bc. Lenkou Jasanskou, u příležitosti Meziná-
rodního dne porod. asistentek (5. 5.), přijďte 
si popovídat nad kávou či čajem, o  těhoten-
ství, porodu a  všem, co vás zajímá. Drobné 
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

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

16/5 čtvrtek

KPH – 57. koncertní předplatné, 
508. hudební večer
PRAGUE BRASS ENSEMBLE  
– PRAŽSKÝ ŽESŤOVÝ SOUBOR
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího
Jan Votava – tenorový pozoun, Jiří Lisý – les-
ní roh, František Bílek – trubka, Arnold Kinkal 
– trubka, Karel Kučera – basový pozoun
Vstupné: 150 Kč. Na  toto představení platí 
abonentní průkazky, zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. cen-
tru Městského muzea a 1 hodinu před začát-
kem u pokladny. 

17/5 pátek

FESTIVAL RODINY
ZAHRADNÍ SLAVNOST V ROSE
16:00 / ROSA rodinné centrum

Zábavné odpoledne pro celé rodiny, tvoření 
klobouků, malování na obličej, tanec. Občer-
stvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR  
ČESKÁ TŘEBOVÁ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Zazní swingové melodie i  skladby součas-
ných popových hvězd Adele, Pink, Alexandry 
Burke, Amy Winehouse. Zpěv: Iva Kolářová, 
Petr Skalický. Jako host: Anna Julie Slováčko-
vá. Diriguje: Milan Špičák. Moderuje: Zuza-
na Kupková. Koncert je věnován zakladateli 
orchestru Stanislavu Vosykovi u  příležitosti 
jeho nedožitých 90. narozenin.
Vstupné: 220 Kč. Předprodej vstupenek za-
hájen 16. dubna na www.kcct.cz, v Informač-
ním centru v Městském muzeu a v kanceláři 
KC v České Třebové. 

KATARZIA – SOLO
20:00 / Modrý trpaslík
Slovenská producentka a textařka žijící v Pra-
ze. Její texty jsou charakteristické otevřeně 
pojmenovanými momenty a  příběhy z  na-
šich životů a vztahů. Má na kontě tři studiová 
alba, na  jaře 2018 získala cenu Radiohead_
Awards za nejlepší singl, konkrétně za sklad-
bu Kde sa slzy berú. Jízdné: 130 Kč.

18/5 sobota

SOBOTA V MUZEU 
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi. Po  ko-
mentované prohlídce výstavy Železnice jako 
malovaná se návštěvníci mohou těšit na vý-
tvarnou dílnu s železniční tematikou.

DIVADLO TRIARIUS: LENI / HITLEROVA 
FILMAŘKA
20:00 / Modrý trpaslík
Blízké a zcela fiktivní setkání Leni Riefenstahl 
a  Johnnyho Carsona v  jeho jedinečné tele-
vizní show. Rok 1976. Jaká je odpovědnost 
umělce za  jeho dílo? Jaká je hranice mezi 

posluhováním ideologii, aktivní spoluúčastí 
na  budování režimu a  uměleckou tvorbou? 
Je možné převzít odpovědnost za  dobu, 
v které tvoříme? Text: Valéria Schulzová, Ro-
man Oklešák. Režie: Triarius. Hrají: Jana Vo-
leská, Josef Jan Kopecký, Matěj Jelínek, Len-
ka Špaisová, Jan Gregar. Jízdné: 100 Kč.

19/5 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE – DUO ADAMIS
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 100 Kč.

21/5 úterý

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17:00 / ROSA rodinné centrum
Tvoření pro radost, vstupné 50 Kč/vý-
robek, přihlášení předem na  e-mai-
lu rcrosact@seznam.cz, tak také na  tel.: 
724  986  435 Šárka Březinová, nebo 
773  601  427 Pavla Jansová, nebo i  zprávou 
přes Facebook Rosa rodinné centrum.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum 
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno. Setkání se uskuteční na  téma Dada. 
Adorace nesmyslu ve  výtvarném umění. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmi-
la Kesselgruberová, Ph.D.

DP Jaro 2019
PÁNSKÁ ŠATNA  
ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU
19:00 / Velký sál kulturního centra
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Ne-
propásněte jedinečnou příležitost nahléd-
nout tak trochu klíčovou dírkou do  pánské 
šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní 
atmosféru, improvizační nápady, jedinečné 
propojení herců a diváků i trochu kolegiální 
škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hra-
jí již desítky let a prožili společně velkou část 
hereckého života. To vše se odráží na  vzá-
jemných „přihrávkách“ i  nekompromisních 
„smečích.“ Hrají: M. Dejdar, J. Lábus, P. Nový, 
J. Jiráň, M. Janouš, P. Hojer. Režie: M. Dejdar. 
Vstupné: 380 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.

22/5 středa

VELKOLOM ČERTOVY SCHODY  
– MINULOST DÁVNÁ A NEDÁVNÁ
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Ing. Michala Hejny. Pořádá Mine-
ralogický klub Česká Třebová.

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

http://www.kcct.cz/
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23/5 čtvrtek

MINERALOGICKÁ OLYMPIÁDA
9:00 / ZŠ Habrmanova
Otevřená soutěž pro žáky základních a střed-
ních škol. Pořádá Mineralogický klub Česká 
Třebová.

24/5 pátek

NOC KOSTELŮ
ZACHRAŇTE KATEŘINU II.  
– NA OSTŘÍ MEČE!
17:00 / adresy církví
Velká zážitková poznávací hra pro všechny 
generace. Domluvte se mezi sebou a vytvoř-
te týmy v počtu 2–5, ve věku od 1 do 100 let. 
Start v  17:00 na  kterékoliv z  těchto adres: 
Klácelova 1 (ŘKC), Smetanova 1450 (CASD), 
Mlýnská 900 (CČSH), Trávník 150 (ČCE), Ty-
kačova 1183 (CB). Tam dostanete herní plán 
a herní průkaz. Závěrečné finále se odehraje 
v  19:45 v  parku Javorka, Bennewitzův pavi-
lon.
Kromě zážitkové hry budete moci tuto 
noc navštívit i jednotlivé kostely a modli-
tebny viz program na str. 7.

PŘEDÁNÍ CEN MĚSTA  
ČESKÁ TŘEBOVÁ 2018
19:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní večer u  příležitosti předání cen 
města Česká Třebová osobnostem roku 
2018. Host večera: OK Band Olawa. Průvodní 
slovo: Jolana Voldánová. Vstupné: 50 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

GUY-G PARTY
HIP HOP CLA6 VOL.2
20:00 / Modrý trpaslík
Hip Hopová poslechovka a  tancovačka pod 
taktovkou mistrů:
DJ Ba2s (Chaozz Praha)
DJ Redy (Omega Family Rýmařov)
DJ Haš (Concrete Safari Česká Třebová)
DJ Guy-G (O.S.C.R. Vidlákov)
Jízdné: 80 Kč.

25/5 sobota

JUNIOR OPEN PK
Východočeské mistrovství mládeže a juniorů 
ve sportovní kynologii
MČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ V OBEDIENCE
ZKOUŠKY DOGDANCINGU
Fotbalový stadion Pod Jelenicí
Pořádá Základní kynologická organizace 648 
Česká Třebová – Javorka, další informace na 
https://www.kynologiejavorka.cz/.

MUZEJNÍ NOC
19:00–24:00 / Chaloupka Maxe Švabinského 
v Kozlově 
Dospělým návštěvníkům večer hudbou 
zpříjemní skupina Nahonem, pro děti bu-
dou na  zahradě chaloupky připraveny hry. 

Pro zájemce bude v 19:30 hodin připravena 
vycházka Putování za  Švabinského obrazy 
(koná je v případě příznivého počasí).

27/5 pondělí

OFFLINE DAY
12:30–18:00 / 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.

BESÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  
DDM KAMARÁD
16:00 / Malá scéna
Představí se děti z  tanečních, hudebních 
a pohybových kroužků. Ve vestibulu můžete 
zhlédnout výstavku výrobků dětí z  výtvar-
ných kroužků. Pohoštění si pro vás připraví 
dětí z kroužku MasterChef. Vstupenky si mů-
žete zakoupit v kanceláři DDM od 6. 5. 2019 
nebo v  den konání od  15:00 hodin v  Malé 
scéně. Vstupné je 20 Kč za místo, děti do 3 let 
zdarma bez nároku na místo.

Bonusové představení
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Oskar a růžová paní vypráví o hlubokém přá-
telství desetiletého Oskara a jeho pečovatel-
ky. Neúnavný rozumbrada, který zase tráví 
své dny v nemocnici, má díky hře vymyšle-
né babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý 
lidský život. Od dětství, přes pubertu, první 
lásku, starosti dospělých a  druhou mízu, až 
po stáří. A otázky, starosti i zážitky, se který-
mi se nechce svěřovat nechápavým dospě-
lým, adresuje ve svých dopisech Pánu Bohu.
Hrají: J. Sklenář a  M. Eliášová. Režie: I. Bala-
ďa. Vstupné: 200 Kč, předplatitelé DP Jaro 
po předložení  průkazky 100 Kč – bez nároku 
na místo. Prosím zakupte si vstupenky.

WILL JOHNS
20:00 / Modrý trpaslík
Will Johns – synovec hudebních legend Erica 
Claptona a  George Harrisona opět v  Mod-
rém Trpaslíku! Will Johns je uznáván jako 
jeden z nejosobitějších a nejvíce zapálených 
hudebníků současné britské bluesové scény. 
Jeho kytarová technika je nejen moderní, vy-
užívající nové techniky bluesového hraní, ale 
čerpá též z bohaté studnice britského i svě-
tového blues. Will je nejen úchvatný a ďábel-
sky charismatický na živých vystoupeních, je 
také uznáván jako skladatel a třikrát po sobě 
byl nominován v  kategorii „Nejlepší vlastní 
bluesová skladba“ v  britských bluesových 
cenách. Jízdné: 130 Kč.

28/5 úterý

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit originální DÁREK pro paní 
učitelky. Na místě je možné zakoupit k zdo-
bení textilní tašku nebo stahovací batůžek. 
K dispozici šablony, skvělý výběr barev, 3D 
technika a další …, lektor Monika Kaplanová, 
přihlášení a další info na tel. 737  901  339 či 
kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum 
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Setkání se uskuteční na téma 
Kovozpracující závody v  České Třebové. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: Martin Šebe-
la.

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

29/5 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.

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

30/5 čtvrtek

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

31/5 pátek

ZUŠ OPEN 2019
14:00–17:00 / Dopravní terminál Č. Třebová
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Žáci a učitelé všech oborů ZUŠ se představí 
ve veřejném prostoru českotřebovského do-
pravního terminálu na náměstí Jana Pernera 
579. Kolemjdoucí diváci budou moci zhléd-
nout Promenádní koncert, Kresbu a  malbu 
v  plenéru, bude probíhat Tanec na  dlažbě 
a  Pouliční přednes. Během odpoledne se 
představí žáci a učitelé ZUŠ i na dalších ne-
tradičních místech České Třebové. Součástí 
ZUŠ OPEN bude Koncert Smyčcového or-
chestru bývalých žáků ZUŠ, který se bude 
konat v  Kostele sv. Bartoloměje v Sema-
níně 31. 5. 2019 od 19:00 hod.

VÍCEDENNÍ AKCE
17–26/5

10 DNÍ FLORBALU
Zimní stadion Česká Třebová
12. ročník akce pořádá Florbalový klub Orlic-
ko-Třebovsko, sledujte facebookovou udá-
lost nebo www.fbkot.cz.

18–19/5

PUTOVÁNÍ  
ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM
Start je od internátu VOŠ Na Skalce 1692 od 6 
do 9:30 hodin a na dětské trasy od 8 do 11 
hodin. V  sobotu jsou připraveny trasy pro 
pěší v  délce 15, 20, 35 a  50 km do  oblasti 
Semanínských stezek s  cílem u  Chaty Maxe 
Švabinského na Kozlovském kopci do 17 ho-
din. Bude připravena i 12 km trasa po zajíma-
vých místech v  okolí s  telefonem a  aplikací 
Mapy.cz. 
V  neděli vedou trasy pro pěší 15, 25, 35 
a  50 km k  Třebovským stěnám a  do  údo-
lí Skuhrovského potoka. Cíl nedělních 
tras bude u  restaurace Nad Hrází v  Srnově 
do 17 hodin.
Po oba dny jsou připraveny dětské trasy Tou-
lavý kočárek 6–8 km, v cíli se soutěžemi pro 
děti a cyklotrasy v délce 40 až 100 km. Akci 
pořádá Klub českých turistů Česká Třebová.

18–19/5

RYBÁŘSKÝ VÍKEND
18. 5. Memoriál Jardy Pelikána 2019
Od 16 hodin hrají nejen pro rybáře Benkrofti.
19. 5. Dětské rybářské závody
Na hrázi rybníka Pařezák, ČT směr Semanín, 
bohaté občerstvení, klobásy z udírny, pstruh 
na  grilu… Areál částečně zastřešen. Všichni 
jste srdečně zváni! Pořádá Český rybářský 
svaz, z.s., MO Česká Třebová.

25–26/5

KURZ ŠITÍ KOŽENÝCH BAREFOOT  
KOTNÍČKOVÝCH MOKASÍN
ROSA rodinné centrum
Sobota: 9:00–cca 19:00
Neděle: 9:00–cca 18:00
Na kurzu si budete vyrábět jeden pár kože-
ných mokasín přesně na  svoji nohu. Cena: 

2300 Kč/mokasíny. V ceně je veškerý materiál 
a pomůcky potřebné k výrobě.
Přihlásit se můžete na  MilotaB@seznam.cz, 
tel. 602 615 309.

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

5/4–26/5

ŽELEZNICE JAKO MALOVANÁ. MOTI-
VY VLAKŮ, NÁDRAŽÍ I ŽELEZNIČÁŘŮ 
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ.
Městské muzeum
Výtvarná výstava zaměřená na  železnici 
představí umělecké předměty z  řady veřej-
ných i  soukromých sbírek. Výstava potrvá 
do neděle 26. května 2019. Pro školy je mož-
né objednat doprovodný program. Program 
(nejen) pro rodiny s  dětmi Sobota v  muzeu 
proběhne 18. května 2019 od 15 do 16:30 ho-
din. Po  komentované prohlídce výstavy se 
návštěvníci mohou těšit na výtvarnou dílnu 
s železniční tematikou.

3/5–30/6

MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Foyer u velkého sálu kulturního centra
Putovní výstava Muzea v  přírodě Vysoči-
na. Výstava Mozaika tradiční lidové kultury 
Pardubického kraje představuje významné 
fenomény lidové kultury, které byly pro svo-
ji jedinečnost zapsány na  krajský seznam 
nemateriální kultury a  dodnes se udržují. 
Slavnostní zahájení 2. 5. 2019 v  17 hodin. 
Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin s těmito 
výjimkami: 17. 5., 18. 5., 19. 5. a 3. 6., kdy bude 
z provozních důvodů zavřeno.

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.

21–26/5

VÝSTAVA PRACÍ ABSOLVENTŮ  
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Výstavní síň kulturního centra
Výstavu pořádá DDM Kamarád Česká Třebo-
vá, KC Česká Třebová a místní Svaz důchod-
ců ČR. Zhlédnout můžete krásná díla z kurzů 
malby, kresby, rukodělného kurzu, keramiky 
a  z  kurzu sklo a  kov. Vernisáž se uskuteční 
20. 5. 2019 v  17:00 hodin. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

28/5–2/6

ITALIANO ANEB PO ITALSKU 
Výstavní síň kulturního centra
Pořádá LINGVIA GROUP, sledujte plakáty. 
Vernisáž 27. 5. 2019 v  17:00 hod. Otevře-
no denně 9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

KINO SVĚT
1/5 středa

AVENGERS: ENDGAME (USA) 3D
19:00
Hrozivé události způsobené Thanosem, kte-
rý vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně 
oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdi-
ny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů 
studia Marvel zvaném Avengers: Endgame 
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder. 
Hrají: Ch. Evans, R. Downey… Režie: A. Russo, 
J. Russo. Mládeži přístupno od 12 let, akční, 
dobrodružný, český dabing, 182 min. Vstup-
né: 150 Kč.

2/5 čtvrtek

OSTRÝM NOŽOM (SLOVENSKO) 2D
19:00
Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek 
otce, který musí pochovat své dítě, emotivní 
drama otce, který si pro spravedlnost musí 
dojít sám. Po útoku neonacistů na partu stu-
dentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný 
kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopade-
ni, společnost se bouří proti holohlavým 
náckům, ale to všechno je jenom na  chvíli. 
Zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou vra-
zi po  chybném rozhodnutí soudkyně pro-
puštění na svobodu, nikoho už to nezajímá 
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a  jednání policie připomíná chování zko-
rumpované instituce. Zůstává jen zlomená 
rodina bez jakékoliv šance na  spravedlnost 
a viníci, kteří se jí smějí do očí. Zoufalý otec 
s touhou po spravedlnosti se pouští do boje 
se všemi. S policií bez zájmu, s podplaceným 
soudnictvím, s  mafií, která kdesi v  pozadí 
tahá za nitky. Hrají: R. Luknár, E. Lehotská, M. 
Krobot... Režie: T. Kuhn. Mládeži přístupno 
od 15 let, drama, 89 min. Vstupné: 120 Kč.

4/5 sobota

UGLYDOLLS (USA) 2D
17:00
V  neobvyklém městečku Uglyville je vše 
zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása 
je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj 
jasně určený život ve  městečku, kde je vše 
předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí 
nedá nepřemýšlet o  tom, jestli není něco – 
cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere 
partu svých nejlepších přátel a vydají se hle-
dat, co je na  druhé straně. Objeví jiný svět 
– Perfection – město, ve kterém jsou podle 
protokolu cvičeny dokonalé hračky, dokud 
nejsou vyškoleny a vyslány do „skutečného 
světa”, aby našly své milující dítě. Režie: K. 
Asbury. Mládeži přístupno, animovaná ko-
medie, český dabing. Vstupné: 120 Kč.

7/5 úterý

BIO SENIOR
LÉTO S GENTLEMANEM (ČR) 2D
18:00
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manže-
lem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti 
pár desítek kilometrů za  Prahou. Jsou svoji 
už celou věčnost, takže jejich manželství 
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereo-
typu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí 
mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu 
modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je 
pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé 
léto zpříjemňuje několik dní pravidelným se-
tkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z prá-
ce, které za ní do malebných středních Čech 
přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu 
Kamýk. Jednoho dne se ve  vesnici objeví 
Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní 
gentleman, který je, jak všichni předpokláda-
jí, novým majitelem místního zámku. Zámek 
je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký 
pán s ním má velké plány. Režie: J. Adamec 
Mládeži přístupno, romantická komedie, 
98 min. Vstupné: 60 Kč.

8/5 středa

THE BEACH BUM  
(USA, FRANCIE, VB, ŠVÝCARSKO) 2D
19:00
Hlavní hrdina vypadá jako plážový pova-
leč, chová se jako plážový povaleč a ze vše-
ho nejvíc to prostě a  jednoduše je plážový 
povaleč, obejda a  vagabund. Věčně je pod 

vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna 
po ruce, a žije ve velkém stylu mimo jakáko-
liv popsatelná kritéria, životem projíždí pod-
le pravidel vytvořených jen sobě na  míru. 
Říká si Moondog. K  tomu je ale básník a  je 
až nechutně bohatý. Občas si na  to dokon-
ce vzpomene, stejně jako na to, že má dceru 
a ženu, která ho miluje a současně podvádí 
se slavným Snoop Doggem. Moondog se 
potácí a svoje neuvěřitelné eskapády vyvádí 
stejně tak na ulici jako na luxusních večírcích, 
až po jednom z nich narazí autem do stromu 
a musí na odvykačku. Jenže tam není žádná 
zábava a už vůbec tam nejsou drogy ani po-
řádný pití, proto raději uteče. Hrají: M. McCo-
naughey, I. Fisher... Režie: H. Korine. Mládeži 
přístupno od 15 let, komedie, titulky, 95 min. 
Vstupné: 120 Kč.

9/5 čtvrtek

BIO SENIOR
ŽENY V BĚHU (ČR) 2D
18:00
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 rozdělí 
na  čtyři díly a  zdolají těch více než 42 kilo-
metrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice 
dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece 
zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Po-
lívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen 
začít. Dcery se ovšem do  běhání nehrnou. 
Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela 
(Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvi-
hům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej 
Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, 
požádat o ruku. Režie: M. Horský Mládeži pří-
stupno, komedie, 93 min. Vstupné: 60 Kč.

11/5 sobota

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU  
(USA, JAPONSKO) 2D
17:00
Historicky první hraný film o  Pokémonech 
s  názvem Pokémon: Detektiv Pikachu vy-
chází z  fenoménu Pokémon – jedné z  nej-
populárnějších multigeneračních zábavních 
značek všech dob. Fanoušci z  celého světa 
si nyní mohou na stříbrném plátně užít dob-
rodružství s  Pokémonem Pikachu tak, jako 
ještě nikdy dřív. Pikachu se představí v  roli 
detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není 
rovno. Ve filmu se kromě něj objeví celá ple-
jáda oblíbených postaviček Pokémonů, ka-
ždá se svými unikátními schopnostmi a po-
vahou. Příběh začíná záhadným zmizením 
špičkového detektiva Harryho Goodmana, 
které přiměje jeho jedenadvacetiletého 
syna Tima, aby začal pátral po  tom, co se 
jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje 
parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlu-
jící a vtipnými poznámkami sršící superslídil. 
Režie: R. Letterman. Mládeži přístupno, dob-
rodružný, animovaný, český dabing, 104 min. 
Vstupné: 130 Kč.

14/5 úterý

SNĚŽÍ! (ČESKO) 2D
19:00
Po  svatbě svého otce se Tereza (Petra Ne-
svačilová) se svým přítelem Františkem (Petr 
Vršek) a  sestrou Petrou (Hana Vagnerová) 
vydává do domu babičky (Monika Pošívalo-
vá). O  babičku a  o  dům se nyní stará jejich 
matka (Vanda Hybnerová). Tereze se zdá 
vše ponecháno svému osudu, stejně jako 
babička, která z nedostatku pozornosti ztrá-
cí přehled o  realitě. Ke  smůle zúčastněných 
se Tereza rozhodne v domě zůstat a posta-
rat se o  nápravu věcí. Ne vše ale potřebuje 
opravit. Jemný poetický film o křehkosti me-
zilidských vztahů a intimních světech uvnitř 
každé rodiny. Režie: K. Nedvědová. Mládeži 
přístupno od 12 let, poetický, drama, 74 min. 
Vstupné: 120 Kč.

18/5 sobota

V OBLACÍCH (NĚMECKO) 2D
17:00
Malý Manou je výborný letec a  těší se 
na  zkoušku létání, kterou musí podstoupit 
každý racek, aby se mohl s  celým hejnem 
bezpečně vydat na  zimu do  jižních krajů. 
Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmok-
lá slepice v  moři a  musí si vyslechnout po-
směšky od  mladších racků a  výtky od  těch 
dospělých. Na mořského racka je totiž neob-
vykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti 
je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle tak 
nějak omylem připletl, získal si srdce jedno-
ho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem do-
zvěděl pravdu, objevil jiné rorýse, dokonce 
jednu slečnu a odchází s nimi z domovského 
hnízda za dobrodružstvím. Rorýsi jsou akro-

15
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bati oblak, rychlí, přesní, vytrvalí. Zatímco 
rackové se zdržují na  skalách, rorýsi si uží-
vají v  městečku. Manou se s  ostatními vrhá 
do  opojných závodů uličkami, střemhlav se 
vrhá podél věží chrámů, prolétává kopulemi 
paláců a loví za letu drobky ze stolů místních 
kaváren. Režie: Ch. Haas, A. Block. Mládeži 
přístupno, animovaný, dobrodružný, český 
dabing, 88 min. Vstupné: 120 Kč.

20/5 pondělí

TRHLINA (SLOVENSKO) 2D
19:00
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rám-
ci absolventské praxe dostane do  pracovní 
čety, která vyklízí budovu bývalé psychia-
trie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera 
Fischera, jednoho z  pacientů, který před 
sedmdesáti lety záhadně zmizel v  pohoří 
Tribeč. Když se po dvou měsících stejně zá-
hadně objevil, byl dezorientovaný, na celém 
těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal 
popsat, co se mu stalo a kde poslední týdny 
strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již 
nikdy se nezotavil. Když se Igor pustí do pá-
trání po podrobnostech Fischerova příběhu, 
zjistí, že tento případ vůbec nebyl ojedinělý. 
Záznamy o  lidech, kteří se v  Tribeči ztrati-
li, sahají až daleko do  minulosti. K  mnoha 
z nich ale došlo relativně nedávno. Proto se 
Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovní-
kem konspiračních teorií Andrejem a tvrdým 
skeptikem Davidem vydává do  tribečských 
lesů zjistit, jaká je pravda. Hrají: D. Hartl, M. 
Bartalos... Režie: P. Bebjak. Mládeži přístupno 
od 12 let, horor, mysteriózní, 111 min. Vstup-
né: 120 Kč.

22/5 středa

DADDY COOL (FRANCIE) 2D
19:00
Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože 
se vůbec nechová jako zralý muž, ale mno-
hem spíš jako by mu bylo čtrnáct. Bez zod-
povědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce, 
zato vždycky na pohodu a tabáček. Když se 
poznali, zábava byla to hlavní. Časem ale 
všichni okolo dospěli... až na něj. Adrien za-
tvrzele zůstal flákačem a teď se nestačí divit, 
jak na něj jeho přítelkyně Maude srší hromy 
a blesky. Už by chtěla rodinu, ale nejde mít 
děti s dítětem. Adrien ale zachová chladnou 
hlavu a vymyslí senzační plán, jak ukázat, že 
je dospělý a zodpovědný stejně jako ostatní 
dospělí a zodpovědní. Je to plán toho nejtěž-
šího kalibru s nejrychlejší účinností. Založí si 
v jejich společném bytě soukromé jesle. Zá-
jemců je hodně a z Adriena je během chvíle 
táta na plný úvazek. Hrají: V. Elbaz, L. Arné… 
Režie: M. Govare. Mládeži přístupno od 12 let, 
komedie, český dabing, 97 min. Vstupné: 
120 Kč.

23/5 čtvrtek

LOVENI (ČR) 2D
18:00
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Gei-
slerové má svatbu a čeká na svůj velký mo-
ment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne 
„ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená 
Eliška skvělou kamarádku s  jasným recep-
tem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá 
kluky jako ponožky, a  proto hned založí 
Elišce profil na  osvědčené seznamce. Té to 
není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je sin-
gle a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít 
život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto 
do  randění naslepo a  mezi řadou katastro-
fických schůzek zkusí najít novou lásku. Zá-
roveň se musí rychle přestěhovat a  jedinou 
možností je bydlet společně s  nevlastním 
bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše 
včely a  který ji doma nechce. Režie: K. Ja-
nák. Mládeži přístupno od  12 let, komedie, 
106 min. Vstupné: 60 Kč.

25/5 sobota

ALADIN (USA) 3D
17:00
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím po-
uličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cí-
levědomé princezně Jasmíně a džinovi, který 
je dost možná klíčem k  jejich budoucnosti. 
Film režíruje Guy Ritchie, který do  pohád-
kového přístavního města Agrabahu vnese 
svižnou a  strhující akci. Mládeži přístupno, 
dobrodružný, komedie, rodinný, český da-
bing. Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

28/5 úterý

BOLEST A SLÁVA (ŠPANĚLSKO) 2D
19:00
Salvator Mallo je slavný filmový režisér. 
Za  svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. 
Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen 
prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce 
dál žít, musí najít příčinu. Ve  vzpomínkách 
se vrací do  svého dětství do  60. let, kdy 
s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se roz-
pomenout na  spalující touhu po  své první 
lásce, kterou potkal v  80. letech v  Madridu, 
a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Teh-
dy cítil opojnost života i  utrpení. Psaní pro 
něj bylo únikem a  zapomněním. Kouzlo fil-
mu mu přineslo slávu i vykoupení z neúspě-
chů jeho života. Bolest a sláva vypráví o složi-
tosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života 
a  od  vášní, které žití dávají smysl a  naději. 
Hrají: P.  Cruz, A. Banderas... Režie: P.  Almo-
dóvar. Mládeži přístupno od  12 let, drama, 
titulky, 113 min. Vstupné: 120 Kč.

29/5 středa

JOHN WICK 3 (USA) 2D
19:00
Ve  třetí části této adrenalinové akční série 
má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) 

Nabídka prodeje rekreační chaty
JUDr.  Alena Pšejová, Ph.D., insolvenční 
správkyně nabízí k  prodeji v  lokalitě 
„Hory“ rekreační chatu s pozemky o cel-
kové výměře 1312 m2. 
Minimální cena: 700 tis. Kč. Nemovitosti 
budou prodány zájemci, který nabídne 
nejvyšší cenu. 
Informace: tel. č. 606 144 683, 
psejova@volny.cz.

INZERCE

v  patách celou armádu lovců odměn usilu-
jících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných 
na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla a za-
bil člena tajného mezinárodního spolku ná-
jemných vrahů High Table, se z Johna Wicka 
stává excommunicado – psanec, který je 
terčem zabijáků po  celém světě. Připravte 
se na válku! Režie: Ch. Stahelski. Mládeži pří-
stupno od 15 let, thriller, akční, krimi, titulky. 
Vstupné: 130 Kč.

30/5 čtvrtek

MONETOVY LEKNÍNY – MAGIE VODY 
A SVĚTLA (ITÁLIE) 2D
19:00
Fascinující putování po mistrovských dílech 
Claudea Moneta přináší snímek Monetovy 
lekníny – magie vody a světla. Co inspirovalo 
génia a bezpochyby největší jméno impresi-
onismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za do-
konalým zachycením neopakovatelného 
okamžiku přibližuje Ross King, jeden z před-
ních odborníků na  Monetovo dílo a  autor 
bestselleru „Mad Enchantment: Claude 
Monet and the Painting of the Water Lilies“. 
Režie: G. Trilo. Mládeži přístupno, výtvarné 
umění, titulky, 90 min. Vstupné: 100 Kč.

31/5 pátek

ROCKETMAN (VELKÁ BRITÁNIE, USA) 2D
19:00
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se 
Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, 
který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klaví-
rem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal 
křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak 
potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Ber-
nieho Taupina. Od tohoto setkání vedla str-
má cesta na absolutní vrchol, možná až příliš 
rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlas-
tu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, 
kdy se Elton cítil sám, opuštěný a  nemilo-
vaný, což se mu stávalo prakticky pořád. 
Jenže když jste duší rocker i  showman, tak 
se z  každého srabu prostě vyzpíváte. Hrají: 
T. Egerton, J. Bell... Režie: D. Fletcher. Mláde-
ži přístupno od 12 let, životopisný, hudební, 
drama, titulky, 120 min. Vstupné: 130 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

16

Příští uzávěrka je 
15. května 2019 (včetně).
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
MASOPUST

V  pátek 1. března ožil Domov pro seniory 
masopustním veselím. Rej masek procházel 
Domovem a  na  každém patře se pro uživa-
tele konalo představení. Masopustní říkadla 
střídaly veselé lidové melodie, které s harmo-
nikou doprovázela Radka Mikulecká. Poté se 
průvod přesunul na  pokoje uživatelů, kteří 
jsou ze zdravotních důvodů upoutáni na lůž-
ko, a  tam proběhlo sice kratší, ale neméně 
zábavné vystoupení. 

Už samotný pohled do zákulisí, tedy stro-
jení masek a donášení rekvizit, sliboval vyda-
řenou akci. Zmíním zde za všechny alespoň 
kobylu, v jejímž kostýmu muselo být nesku-
tečné horko, smrtku, která se oháněla oprav-
dovou kosou, kata a bábu s dědkem. 

Ráda bych poděkovala všem účinkujícím, 
kteří se na programu podíleli, v čele s před-
sedkyní spolku Za  jeden provaz – Annou 
Borkovou. Před rokem proběhlo mé první 
setkání s ní a společně jsme navázaly na spo-
lupráci spolku Za  jeden provaz s Domovem 
pro seniory z  předchozích let. Již na  této 
první schůzce jsem ji požádala o uspořádání 
Masopustu pro seniory a jsem velice ráda, že 
se tento záměr podařilo dotáhnout do  tak 
podařeného konce. 

KERAMIKA S DDM

V úterý 12. 3. se nám opět podařilo ve spo-
lupráci s  Domem dětí a  mládeže Kamarád 
uspořádat pro uživatele Domova keramic-
kou dílnu. Děti z  keramického kroužku pod 
vedením Ivety Mutlové pomohly seniorkám 
vytvořit krásné velikonoční dekorace – ke-
ramické slepičky. Tyto slepičky slouží nejen 
jako ozdoba svátečního stolu, ale také jako 
miska na barevná velikonoční vajíčka. 
Děkuji vedení DDM, že nám každoročně 
umožňuje tuto aktivitu seniorům nabídnout, 
včetně vypálení hotových výrobků.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Dne 15. 3. navštívily Domov pro seniory pra-
covnice Českého červeného Kříže. Pro uži-
vatele si připravily přednášku u  příležitosti 
stého výročí založení ČČK. Některé z přítom-
ných seniorek byly samy aktivními členkami 
ČČK a v závěru přednášky si společně na toto 
období svého života zavzpomínaly.

HOSPODSKÝ KVÍZ

Zcela mimořádnou akcí se v  závěru měsíce 
března stal Hospodský kvíz, který si pro se-
niory připravily z vlastní iniciativy studentky 
VOŠ a SŠT Gustava Habrmana, obor Sociální 
práce. Uživatelé domova se sešli v  9 hodin 
v prostorách bufetu Domova, kde pro ně stu-
dentky nachystaly občerstvení – obložené 
chlebíčky, moučník a nealkoholické pivo. Po-
tom následoval vědomostní kvíz, promítaný 
na plátno. Přestože otázky byly bodované, ze 
závěrečného pořadí si nikdo těžkou hlavu ne-
dělal. V závěru akce hrál jeden z přítomných 
studentů na klávesy lidové písničky a senioři 
si mohli společně zazpívat.
Bohužel se zřejmě jednalo o jednu z posled-
ních akcí, které se nám podařilo připravit 
ve spolupráci se studenty VOŠ, protože obor 
sociální práce v  České Třebové postupně 
zaniká. Děkujeme studentům i  pedagogům 
VOŠ nejen za tuto akci, ale i za mnoholetou 
spolupráci.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

POZVÁNKA  
NA VÝTVARNOU SVINNOU 2019
Začátkem července proběhne ve Svinné vý-
jimečná záležitost. Výtvarný festiválek pod 
širým nebem s  hudebním a  možná diva-
delním doprovodem. V  sobotu 6. července 
se můžete těšit na  převážně amatérská díla 
z  nejrůznějších materiálů, setkání na  trávě 
a  u  vody... a  můžete se zúčastnit i  aktivně. 
Vystavující musí respektovat včasnou při-
hlášku, výstavu pod širým nebem a  být si 
u  svých věcí. Přihlašování a  další informace 
na ladakrmela@seznam.cz. 

Vystoupí Luboš Pospíšil a  Pája Táboříko-
vá, Hanka Kosnovská a  Veronika Hložková, 
Lucky Joke (Litomyšl), Goji (Hradec Králové), 
Veronika Bartošová s  kapelou. Jídlo bude, 
pití taky. A  hlavně dostatek kultury, umě-
ní a  skvělých lidí. Co chtít víc?!? Těšíme se 
na vás.

Ladislav Krmela

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

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

1. 5. 2019 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324
4.–5. 5. 2019 MUDr. Židková Milena, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 223
8. 5. 2018 MDDr. Drdová Anna, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
11.–12. 5. 2019 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877 
18.–19. 5. 2019 MDDr. Duchečková Eva, Litomyšlská 590, Česká Třebová 606, tel. 704 599
25.–26. 5. 2019 MUDr. Břízová Milena, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999, tel. 465 525 210

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: 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.

Keramika s DDM Kamarád
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
VE STONOŽCE
Chaloupka, zapsaný spolek, pořádá den ote-
vřených dveří v úterý 7. 5. 2019, kdy se vám 
představíme v době od 16 do 18 hodin. Na-
jdete nás na adrese Kubelkova 1789. Dětská 
skupina je obdoba mateřské školky pro děti 
od  2 do  6 let s  kapacitou 24 dětí. Jedná se 
o  zařízení s  možností pravidelné docházky 
dětí po  ukončení rodičovské dovolené už 
ve  věku dvou let dítěte. O  děti se starají tři 
tety, které mají odpovídající vzdělání. Máme 
úplně stejný režim dne jako klasická školka. 
Naší výhodou je, že přijímáme děti v průbě-
hu celého roku tak, jak rodičům končí rodi-
čovská dovolená. Jsme zvyklí, že děti ještě 
mají pleny, dudlík apod. Jsme otevřeni kaž-
dý pracovní den, tedy i  celé letní prázdniny 
od 6:30 do 17:00 hodin.

Současně nabízíme po dobu uzavření vaší 
školky během letních prázdnin týdenní pří-
městský tábor pro děti ve věku od dvou let 
do nástupu do první třídy. Nabídka platí v tý-
denních turnusech po celé prázdniny.

Více informací včetně cen se do-
zvíte na  našich webových stránkách 
www.detichaloupky.cz.

Nejlepší je vždy osobní zkušenost. Přijďte 
se podívat.

Stanislav Kopečný, Chaloupka z.s.

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČESKÁ TŘEBOVÁ, 
HABRMANOVA
MŠ Habrmanova tvoří sedm tříd a  všechny 
mají heterogenní složení. Systematická pří-
prava předškoláků pro úspěšný vstup do ZŠ 
probíhá denně při plnění TVP, které vycházejí 
ze ŠVP „Čtvero ročních období skřítka Habr-
mánka“. Náš milý skřítek provází děti celou 
dobu jejich docházky do MŠ. 

Začátkem školního roku připravujeme pro 
všechny děti s jejich rodiči seznamovací akci 
„Putování za  skřítkem Habrmánkem“ v  ne-
dalekém parku Javorka. Děti na stanovištích 
prožívají rozmanité aktivity venku v  příro-
dě. Tato akce si získala velkou oblibu nejen 
u předškoláků. V minulých letech nás neod-
radila ani nepřízeň počasí, byli jsme připra-
vené i  na  možnost „mokré varianty“. Rozvoj 
pohybových dovedností a  schopností mají 
možnost nejen chlapci zúročit na  fotbalové 
přípravce, která probíhá ve  spolupráci s  FK 
Česká Třebová. 

V  zimě je velmi oblíbenou aktivitou jíz-
da na kluzácích, kdy využíváme umělý svah 
na  školní zahradě. Děti baví také malování 
na sníh, pravidelně pro předškoláky zařazu-
jeme do  TVP experimentování se sněhem, 
ledem, vodou… nebo také stavění různých 
plošných i prostorových staveb ze sněhu. 

Na  jaře začíná dětem předplavecký kurs. 
Přibližně půldruhého kilometru jdeme do KB 
(krytý bazén), tam se děti intenzivně pohy-
bují ve vodě a následuje zpět stejně dlouhá 
pěší trasa do MŠ. Cestou si hodně povídáme 
a  debatujeme, jak se cítíme, co vidíme, sly-
šíme, vnímáme a  velmi se těšíme na  oběd. 
I  nejmenšímu jedlíkovi po  takto stráveném 
dopoledni hodně vyhládne. Po  výborném 
obědě se ložnice s  dětskými postýlkami rá-
zem promění v království u Šípkové Růženky. 

V tomto období se také pravidelně účast-
níme městských sportovních her pro před-
školáky, sportujeme s DDM na Týdnu sportu 
v České Třebové. K rozvoji klíčových kompe-
tencí využíváme pracovní aktivity na celý rok 
podle sešitu „Medvídek Nivea pomáhá dě-
tem v přípravě na školu“.

Děti celoročně navštěvují programově 
i  časově náročnější divadelní představení 
v KC (kulturní centrum) Česká Třebová nebo 
v Malé scéně. Účastní se tvořivých velikonoč-
ních dílen, výstav v Městském muzeu a chodí 
na exkurze do Městské knihovny. Předškolní 
děti mají možnost slyšet a  vidět své bývalé 
kamarády, kteří navštěvují místní ZUŠ a mo-
hou tak sledovat jejich taneční nebo hudební 

vystoupení. K nám do MŠ přicházejí koncem 
školního roku paní učitelky ze ZUŠ a zjišťují 
úroveň hudebnosti předškoláků. 

První týden v červnu oslavujeme Den dětí 
aktivitou, která se v našem ŠVP velmi osvěd-
čila a  charakterizuje naši MŠ. Každý den 
v  týdnu v  projektu „Týden dětské radosti“ 
máme pro děti naplánovaná překvapení – ať 
už ve  formě zábavné, zážitkové, vzdělávací, 
pohybové nebo kulturní. Děti mají v nabíd-
ce opravdu pestrý program. Předškoláci také 
jezdí na půldenní výlety. 

A  protože se blíží závěr školního roku, je 
čas na přípravu tabla předškoláků a  realiza-
ci aktivity „Rozloučení skřítka Habrmánka 
s  předškoláky“. Po  slavnostním pasování 
na  školáky děti dostanou drobné dárečky, 
mimo jiné také knihu České pohádky. Paní 
kuchařky se postarají o  chutné a  osvěžující 
občerstvení plné vitamínů a  děti s  rodiči si 
užívají her a  zábavy na  prostorné školní za-
hradě MŠ, kdy obvykle sluníčko nad deštěm 
zvítězilo. Jako by svými hřejivými paprsky 
chtělo našim školáčkům také popřát hodně 
štěstí a ukázat tu správnou cestu v labyrintu 
světa a ráji srdce.

V dnešním příspěvku se rozhodně nezmi-
ňuji zcela o veškerých aktivitách, které v MŠ 
dětem nabízíme, ale snad jsem zařadila ty 
nejdůležitější. Děti totiž každý den, každou 
hodinu, minutu, každý okamžik prožívají 
různé situace se svými kamarády ve  třídě, 
paními učitelkami i dalšími, se kterými se se-
tkávají. Všechna tato témata mohou být pří-
nosem pro vzdělávání a celkový rozvoj jejich 
osobnosti. Ale to je možné uskutečnit pouze 
v prostředí bezpečném, s klidnou přátelskou 
atmosférou, s  laskavým porozuměním a ve-
likánskou dávkou trpělivosti a lásky k dětem 
a našemu učitelskému poslání.

Hana Najmanová

ZÁJEZD NA DUN  
DO BLANSKA
Ve  středu 3. dubna uspořádala oblastní 
odbočka SONS zájezd do  Blanska. A  co se 
skrývá pod zkratkou DUN? Letos se konal 
již 25. ročník festivalu „Dny umění nevido-
mých na  Moravě“, u  zrodu tohoto festivalu 
stál Mgr.  Václav Polášek. Festival se koná 
každý rok v několika městech Moravy. Naše 
odbočka již několik let jezdí na  vystoupe-
ní, které pořádá SONS  Blansko. Koncert se 
konal ve  spolupráci s  Muzeem Blanenska. 
Na letošní festival si pořadatelé pozvali zná-
mého zpěváka Radka Žaluda a  koncertního 
kytaristu Filipa Moravce. Vystoupení umělců 
provázel potlesk, na závěr si posluchači vyžá-
dali malý přídavek. Po kulturním zážitku byla 
pro zájemce připravena výstava v prostorách 
muzea věnovaná odlévání  litiny, které má 
v Blansku velkou tradici. 

Kolem poledne, posilněni obědem jsme 
se vydali na  další část našeho zájezdu. Pro-
jeli jsme probouzející se krajinou části Malé 
Hané až do Moravské Třebové, kde nás čeka-
la prohlídka zámku. S paní průvodkyní jsme 
si prošli expozici „Poklady Moravské Třebové“ 
a seznámili se s historií zámku.

Poslední tečkou zájezdu bylo občerstvení 
v kavárně a cukrárně na náměstí, pak již ná-
sledovala cesta k domovu. Počasí nám přálo, 
nálada byla výborná, no prostě pohodový 
den plný hezkých zážitků.

Touto cestou bych chtěl poděkovat Obci 
České Libchavy za finanční podporu na úhra-
du autobusové dopravy.

Ivo Psota, oblastní odbočka SONS ČR z.s. Česká Třebová
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POSTUPUJEME DO FINÁLE JA STUDENTSKÝCH FIREM!
Jsme studentská firma Paletea, kterou založi-
li studenti 3. ročníku VOŠ a SŠT Česká Třebo-
vá. Vyrábíme multifunkční paletky a sypané 
čaje, do  kterých přidáváme sušené ovoce 
a bylinky.

Dne 4. dubna 2019 jsme se zúčastnili 
Veletrhu JA Studentských Firem roku 2019 
v  pražské Galerii Harfa. Akce probíhala 
od 10 do 17 hodin. Mohli jste nás zastihnout 
na  stánku číslo19, kde jsme nabízeli naše 
produkty zákazníkům. 

Na  tomto veletrhu bylo 10 postupových 
kategorií. A my jsme se hned dvakrát umís-
tili! Poprvé jsme si šli pro 3. místo v katego-
rii Prezentaci na  pódiu. Po  dlouhém čekání 
při vyhlašování to přišlo! Umístili jsme se 
na 1. místě v kategorii Marketing. Díky tomu 
jsme postoupili do  finále JA Czech, které 

bude probíhat v angličtině 16. května 2019. 
Pokud se i v tomto finále umístíme na 1. příč-
ce, pojedeme na evropské kolo JA Europe Of 
The Year 2019, které se uskuteční ve Francii 
v Lille. 

Chtěli bychom Vás pozvat na  naši škol-
ní akci, která proběhne 26.–27. dubna 2019 
v  prostorách školy v  areálu Habrmanova. 
Na  akci si budete moci zakoupit naše pro-
dukty a nabídneme Vám i ochutnávku čajů. 

Najdete nás na  facebooku a  instagramu 
jako /yourpaletea. 

Naše produkty si můžete objednat na na-
šem e-shopu www.paletea.cz.

Kontaktovat nás můžete na  e-mail 
info@paletea.cz. 

Lenka Cerháková, studentská firma Paletea

MŠ U KOPALIŠTĚ
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 

Protože si v naší MŠ čteme a vyprávíme moc 
rádi, oslavili jsme měsíc březen knihou. Děti 
si nosily své knihy z domova a společně jsme 
si četli pohádky, příběhy a prohlíželi si obráz-
ky. Seznámili jsme se, jak a  z  čeho se kniha 
vyrábí, jak se ke knize chovat, aby nám dlou-
ho vydržela, a nakonec si děti svoji obrázko-
vou knihu samy vyrobily. 

Třídy Ježečků a  Veverek navštívily Měst-
skou knihovnu, kde nás paní knihovnice Ko-
ďousková seznámila s prostředím knihovny, 
s dětmi si vyprávěla o nových knihách, pře-
četla několik povídek a  nakonec připravila 
hru s velkými pěnovými kostkami.

JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 

Jaro jsme společně s dětmi a jejich rodiči při-
vítali společným „JARNÍM TVOŘENÍM“. Tato 
společná setkávání nám dávají rozměr vzá-
jemného poznávání rodičů dětí a pedagogů.
Na jednotlivých třídách si učitelky připravily 
různé náměty, ze kterých si rodiče mohli vy-
brat, co budou se svými  dětmi tvořit, nebo 
sami přispěli vlastní tvorbou. A kdo měl hlad, 
mohl se zakousnout do  lineckého pečiva, 
které děti svým rodičům napekly a maminky 
je polevou nazdobily.

Nakonec si každý domů odnesl kousek 
jara v podobě vlastních výrobků.

PŘEDŠKOLÁCI DOKONČILI  
PLAVECKÝ VÝCVIK

Pod vedením zkušené lektorky plavání 
Mgr.  Pernicové naše děti ukončily 10 lekcí 
v Plaveckém bazénu. Naučily se nebát vody, 
splývání, výdechům do  vody, plavat s  po-
můckami i bez pomůcek, potápět se a hygi-
eně plavání.

Odměnou všem dětem bylo Mokré vy-
svědčení, sladkost a  krásný pocit, že něco 
nového dokázaly.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

MODERNÍ UČEBNY A ŽELEZNIČNÍ SIMULÁTOR.  
ČESKOTŘEBOVSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA SE PYŠNÍ NOVÝM ZÁZEMÍM
V  České Třebové 19. března slavnostně 
otevřeli nové Centrum informačních tech-
nologií a  Elektroniky. Centrum vzniklo 
celkovou rekonstrukcí prostoru starých 
dílen, který byl také kompletně vybaven 
novými technologiemi. Slavnostního ote-
vření se zúčastnil také hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický, zastupitelé 
města, studenti i veřejnost. 

„Jako vzdělávací instituce pečlivě vnímáme 
vývoj pracovního trhu a v nabídce našich stu-
dijních oborů musíme reflektovat nejen zájmy 
studentů, ale i  poptávku firem po  moderních 
profilech absolventů,“ uvádí ředitel VDA Jan 
Kovář s tím, že právě otevřené nové centrum 
je toho dobrým příkladem. „Jsem přesvědčen, 
že strategické partnerství s  významnými sou-
kromými firmami, které jsou schopny rozvíjet 
moderní obory a  dlouhodobě uplatňovat ab-
solventy, přispěje nejen k ještě vyšší kvalitě, ale 
také atraktivitě studia na  naší škole,“ dodává 
Kovář. 

Rekonstrukci prostoru starých kovářských 
dílen a jejich přeměnu na moderní Centrum 
informačních technologií a  Elektroniky pro-
vedla ČD – Telematika na  základě vítězství 
ve výběrovém řízení v loňském roce. Společ-
nost byla dodavatelem stavby a  odborným 
garantem.

„Ke  zdejší škole máme jako společnost vý-
jimečný vztah, neboť množství našich kolegů 
vzešlo právě ze zdejších lavic,“ zdůrazňuje 
David Wolski, předseda představenstva ČD – 
Telematiky. „Věřím, že se nám díky partnerství 
s VDA podaří zaujmout ještě více jejích absol-
ventů natolik, aby rozšířili naše řady,“ dodává 
Wolski. „Akce navíc perfektně zapadá do  naší 
strategie zaměřovat svou pozornost a aktivity 
stále více i  na  nabídku pracovních příležitostí 
studentům středních a vysokých škol,“ uzavírá.

Centrum je vybaveno učebnou pro prak-
tickou výuku počítačových sítí s  kapacitou 

22 míst, disponuje moderním zázemím 
včetně produkční i  cvičné silové a  dato-
vé infrastruktury, technologiemi pro VoIP, 
bezdrátovou sítí WiFi či pro přenos dat pro-
střednictvím optických vláken, lokální bez-
drátovou sítí WLAN a síťovými prvky CISCO. 
Součástí centra je i unikátní simulátor řízení 
lokomotivy, laboratoř pro výuku hardwaru 
a  robotiky a  prostor pro skupinové konzul-
tace s připojením k datové síti o kapacitě 33 
míst. 

„Na rozdíl od dalších projektů, na které jsme 
získali prostředky z  Integrovaného regionální-
ho operačního programu, byl tento financo-
vaný z  rozpočtu kraje s  využitím investičního 
fondu školy. Za téměř šest milionů korun jsme 
tak pro školu získali nejen moderní vyučova-
cí prostory, ale také železniční trenažér, který 
umožní další bližší přibližování školy s význam-
nými zaměstnavateli na železnici, který k České 
Třebové neodmyslitelně patří. Tento trenažér si 
studenti vyrobili svépomocí v  rámci školního 
kroužku ve  spolupráci s  DKV Česká Třebová,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. 

Díky novému centru otevírá VDA nový 
studijní obor Elektrotechnika – Internet věcí. 
Centrum také umožní ještě více rozšiřovat 
i  volnočasové aktivity studentů zaměřené 
například na robotiku včetně prvků interne-
tu věcí (Internet of Things – IoT). V  přísluš-
ných kroužcích mají zájemci možnost řešit 
technické problémy současné robotiky a au-
tomatizace za  využití moderních stavebnic 
Lego Mindstorms Education EV3 či Fischer-
technik. 

tz, red

Studentská firma Paletea
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ČESKOTŘEBOVSKÉ GYMNÁZIUM MÁ NOVÉ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD
Po Vyšší odborné škole a střední škole tech-
nické se v  České Třebové dočkala nových 
odborných učeben také druhá krajská škola, 
kterou je zdejší gymnázium. To tak dostalo 
předčasný dárek ke svým 110. narozeninám, 
které v letošním roce slaví. V rámci projektu, 
který byl podpořen z  prostředků Integrova-
ného regionálního operačního programu, 
byly vybudovány venkovní přírodovědné 
učebny a modernizovány učebny fyziky. Cel-
kové náklady projektu přesáhly 20 milionů 
korun. 

„Byť se dlouhodobě hovoří o podpoře tech-
nického a přírodovědného školství, tak je nutné 
si uvědomit, že nehovoříme pouze o odborných 
školách a  učilištích, ale právě také o  gym-
náziích, ze kterých pokračují studenti nejen 
na  humanitní obory, ale především na  tech-
nické či přírodovědné, a  proto chceme, aby 
výuka probíhala v  moderních podmínkách. 
Celou investici lze rozdělit na  dvě části. Tou 
první jsou odborné učebny fyziky včetně mo-
derního vybavení a  experimentální techniky. 
Druhou a  oku kolemjdoucího viditelnou částí 
jsou venkovní přírodovědné učebny včetně je-
zírka a  dalších prvků,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický, který také připomněl, že investice 
budou ve  škole pokračovat i  nadále. „Stejně 
jako například ve Vysokém Mýtě jsme čekali, až 
bude možné na památkově chráněné budovy, 
mezi které patří také českotřebovské gymná-
zium, čerpat evropské prostředky do  energe-
tických úspor. To se nakonec podařilo a  celá 
investice za přibližně 13 milionů korun by měla 
být dokončena v  průběhu příštího roku. Fasá-
da nebude zateplena, takže bude zachován její 
původní vzhled, který je dominantou města,“ 
řekl hejtman Netolický.

Postupné vybavování krajských škol mo-
derními technologiemi si pochvaluje také 
krajský radní Bohumil Bernášek. „Doba jde 
v oblasti technologií velice rychle dopředu a my 
se proto snažíme v rámci našich možností rea-
govat. Různé měřicí přístroje jsou již propojené 
přímo s počítačem potažmo dataprojektorem 
a je možné výsledky měření promítat celé třídě. 
Velmi se mi líbí také venkovní prostory, které 
studenty přibližují přírodě. Mohou tak sledovat 
nejen hnízdící ptactvo, ale také například měřit 
kyselost vody v jezírku a s těmito výsledky na-
dále pracovat,“ řekl Bohumil Bernášek.

Slavnostní představení projektu bylo za-
hájeno 2. dubna ve Studovně profesora Kar-
la Holbika, poté následovala komentovaná 
prohlídka jednotlivých učeben.

„Budu mluvit za  všechny fyzikáře. Jsme 
strašně rádi, že se podařilo tuto učebnu vy-
projektovat a dát do provozu. V mnohém nám 
umožní názorněji učit fyziku, protože jsme zís-
kali soupravy pro jednotlivé pokusy,“ prozradi-
la Zdeňka Kmentová. Učebna je koncipová-
na tak, že se do ní vejde 30 dětí, kteří mohou 
pracovat ve skupinách.

Také do učebny biologie bylo nakoupeno 
technické vybavení, jeho konkrétní využití 
představili sami studenti. Zadní část učebny 
se stala domovem pro mládě chameleona, 
korálovku, axolotla mexického, několik křeč-

ků džungarských, osmáků degu či pískomily, 
o které se starají studenti. 

Pozorování přírody umožní nově také za-
hrada vedle školy, kde mohou studenti pra-
covat na  vědeckých pokusech nebo třeba 
i  malovat ve  výtvarné výuce. „Venkovní pro-
stor bude sloužit běžné výuce, je tady několik 
míst, kde se dá sedět, vykládat, ukazovat věci. 
Máme tady různé biotopy, jezírko, suchá mís-
ta, zastíněný prostor, tak se tam dají provádět 
různá měření,“ uvedla učitelka biologie a che-
mie Hana Grundová, která také předvedla 
pracovní listy, které vytvořili studenti pro 
ostatní.

„Díky projektu máme nejenom dvě krásné 
odborné učebny, ale taky velmi hezky upra-
venou zahradu. Troufnu si tentokrát mluvit 
i za své kolegy, myslím si, že mají velkou radost. 
Zejména kolegové, kteří tady vyučují fyziku, tak 
museli používat opravdu pomůcky historické 
ze 70., 80. let minulého století, a  to pak stu-
dentům těžko vysvětlíte, jaká může být fyzika 
nebo biologie krásná věda. S  těmito novými 
pomůckami to bude určitě snazší i příjemnější,“ 
pochválil novinky ředitel školy Josef Menšík.

Pardubický kraj převzal budovu gymnázia 
od města v roce 2015. České Třebové zůstal 
ve vlastnictví park na Tyršově náměstí, jehož 
úprava by měla být dokončena před oslava-
mi založení gymnázia, které vyvrcholí v  so-
botu 15. června.        tz, red

HLEDÁME POMOCNOU RUKU 
PRO ŠŤASTNÝ KONEC PROJEKTU 
ZA JEDEN PROVAZ PRO VERUNKU. 
POMŮŽETE NÁM? 
Málokdo si v loňském roce mohl nevšimnout 
veřejné sbírky Za jeden provaz pro Verunku, 
která vynesla neuvěřitelných 72 635 Kč na re-
konstrukci koupelny pro handicapovanou 
slečnu z Kozlova. Díky štědrým dárcům jsme 
se přesvědčili, že lidem záleží na osudu dru-
hých. 

V  současné chvíli je příprava na  rekon-
strukci v plném proudu. Byl vypracován pro-
jekt a vizualizace nové koupelny, která odpo-
vídá požadavkům Verunky a  její maminky. 
Bohužel rekonstrukce koupelny je velmi 
nákladná a potřebné finance nám stále chy-
bí. Odhadované náklady se pohybují okolo 
210 000 Kč. 

A  právě proto se obracíme s  prosbou 
na  vás. K  tomu, abychom Verunce moh-
li usnadnit její každodenní život v  podobě 
nové koupelny, nám v současné chvíli chybí 
137  365  Kč. Z  toho důvodu hledáme dárce 
– jednotlivce i  firmy, které nám pomohou 
finančně tento projekt dovést ke šťastnému 
konci. Najdeme je mezi vámi? 

My pevně věříme, že ano, a  doufáme, že 
na  podzim bude mít Verunka se svou ma-
minkou novou koupelnu, kterou potřebují. 
Děkujeme všem, kteří se již do sbírky zapojili 
nebo o  další podpoře uvažují. Moc si všech 
dárců vážíme. 

V  případě zájmu o  pomoc nebo tipy, 
kam se s  žádostí o  finanční příspěvek 
obrátit, nás kontaktujte na  e-mailovou 
adresu info@zajedenprovaz.cz. Více in-
formací o  Za  jeden provaz pro Verunku 
najdete na  našich webových stránkách 
www.zajedenprovaz.cz.

Velké díky za  Za  jeden provaz i  rodinu 
Šrámkových!

Magda Frišová, Za jeden provaz, z. s.

Venkovní přírodovědná učebna s jezírkem / foto: Archiv Pardubický kraj
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FIS SKI WORLD CUP ŠPINDLERŮV MLÝN 8.–9. 3. 2019
V  loňském roce jsme se významnou měrou podíleli jako spolupořadatelé závodů ZODM 
2018 v  Čenkovicích v  alpských disciplínách, kde měl SKI TEAM Česká Třebová, z.s. největší 
početní zastoupení ze všech zúčastněných spolků, a to 16 členy z celkového počtu 37 pořa-
datelů. Členové se zúčastnili ve funkcích sekretář závodu, velitel rozhodčích, traťoví rozhodčí 
a technická četa. Zde získali členové řadu cenných zkušeností s pořadatelstvím velkých zá-
vodů a  12 členů SKI TEAMU se přihlásilo na  výpomoc při pořádání Světového poháru žen 
ve Špindlerově Mlýně. Výpomoc byla naplánovaná od středy 6. 3. do neděle 10. 3. 2019. Ná-
stup na svah byl již v 6:00 hod. a konec v 18:00 hod. Práce spočívala především v úpravě sva-
hu, který musí mít parametry „ledové hory“, aby pokud možno co největší počet startujících 
měl stejné podmínky jako ti, kteří startovali na začátku závodu. O tvrdosti sněhové podložky, 
která byla preparovaná a prolévaná vodou, svědčí i  ten fakt, že na svah nesměl nikdo bez 
lyží, a pokud ano, tak musel mít mačky. V případě uklouznutí by totiž následoval dlouhý pád 
a možnost se nepříjemně zranit. V průběhu prvního a druhého dne se celý den stahoval z trati 
čerstvý sníh, který napadl na začátku týdne, a to pomocí lyží sesouváním a plužením. Fyzicky 
to bylo velice náročné, ale po preparaci a prolévaní vodou byla trať připravená k závodům pro 
elitní světové lyžařky, včetně Petry Vlhové, nebo Mikaely Shiffrinové!

V pátek se nastupovalo na dvanácti hodinovou směnu na svah pro závod v obřím slalomu. 
Na svah se nastupovalo již v 6 hodin a odjíždělo se v 18 hodin. Celý den však členové spolku 
měli možnost sledovat nejlepší lyžařky světa. A byl to úžasný pocit! Vidět je v přípravě na zá-
vod, při prohlídce trati a  poté i  v  samotném závodě. Většině fanoušků udělala obrovskou 
radost Petra Vlhová, která zvítězila. Celá aréna při jejím dojezdu doslova vybouchla. 

V sobotu byl na programu slalom. Příjezd do areálu byl ve stejný čas jako předešlý den, 
takže všichni usínali již při prvním výjezdu lanovkou. Ale organizátoři je rychle zapojili, takže 
na spaní nebyl čas. Opět jako každý den dělali „ruskou rolbu”. Po prohlídce trati však začalo 
hustě chumelit, a protože bylo teplo, tak byl sníh pořádně mokrý. „Rolbovali“ a upravovali 
celý den a stopa, ve které závodnice jezdily, vypadala jako obří sněžný had. V závodě zvítě-
zila fenomenální Mikaela Shiffrinová úžasnou jízdou, ale obdiv patří všem lyžařkám, které se 
ve vánici v prvním kole odvážně pustili do trati.

V neděli už byl naplánovaný pouze odjezd domů. Na jednu stranu všichni byli rádi, že už 
to skončilo, především proto, že je z toho bolely všechny svaly a klouby dolních končetin a to 
ranní vstávání bylo také dost náročné po celodenní dřině. Avšak odjížděli se skvělou zkuše-
ností z pořádání tak velkých závodů a s nezapomenutelným zážitkem a poznatky, jak se před 
závodem připravují ti nejlepší z nejlepších! 

Všichni, kteří se této akce zúčastnili, si zaslouží poděkování a uznání především proto, že se 
na místo dopravili vlastními prostředky, na své vlastní volno, nebo dovolenou, a to bez jaký-
koliv náhrad vynaložených prostředků. A také proto, že bezplatně udělali reklamu SKI TEAMU, 
díky logu na lyžařských bundách a také městu Česká Třebová, které je v logu uvedené a které 
tento spolek v činnosti pro děti a mládež podporuje a dotuje.

Oldřich Dostál, předseda spolku SKI TEAM

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ZÍSKALA PRESTIŽNÍ TITUL 
ČESKÉ RUČIČKY
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 potvrdili žáci Vyšší od-
borné školy a Střední školy technické z České 
Třebové, že mají opravdu šikovné ruce. Tři 
z  nich se zúčastnili finále prestižní soutěže 
České ručičky v  oboru elektro, kdy se vítěz-
ní žáci krajských kol z  celé republiky utkali 
na  neutrální půdě brněnské Střední průmy-
slové školy, aby naposledy poměřili svoje síly 
a vítěz potom získal zlatou plaketu Českých 
ručiček. Soutěž to byla opravdu náročná, 
mimo záludný test se soutěžilo hlavně ru-
kama, a to ve dvou oblastech. Jednou z nich 
byla výroba generátoru kmitočtu, který se 
osazoval do vlastnoručně vyrobené krabičky, 
a  provádělo se na  něm měření parametrů. 
Další částí soutěže bylo osazování blikače 
v provedení SMD technologií. Pro méně zna-
lé jsou to součástky o velikosti několika zrnek 
máku. I přes velkou náročnost soutěže a vel-
mi omezený čas se podařilo našim žákům 
umístit se na  krásných místech. Vítězslav 
Beran dosáhl na  metu nejvyšší, jako jediný 
soutěžící v oboru v daném roce obdrží zlatou 
plaketu Českých ručiček. Tímto zúčastně-
ným žákům Michalu Kaplanovi, Janu Břízovi 
a hlavně Víťovi Beranovi blahopřejeme!

Jan Kovář, ředitel školy

VOŠ A SŠ TECHNICKÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ V ANGLII
STUDIJNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD – PRŮMYSLOVÁ ANGLIE S VÝUKOU

Byli jsme tam a  bylo to super! V  sobotu 
16. března jsme se vydali na dlouhou cestu 
s  CK Barbora Dokoupilová. Zážitky na  sebe 
nenechaly dlouho čekat. Z  francouzského 
Calais jsme se trajektem přepravili do Dove-
ru. Na trajekt jsme museli přes hodinu čekat, 
protože příliš velké vlny byly příčinou dočas-
ného zastavení přepravy. 

Anglie nás přivítala větrným počasím. 
První den je vždy náročný, protože po  noci 
strávené v  autobusu celý den chodíte. Ná-
sledovala procházka Londýnem kolem 
nejznámějších míst. Trafalgarské náměstí 
i  náměstí Piccadilly bylo plné lidí čekajících 
na slavnostní průvod u příležitosti St Patrick´s 
Day. Londýn byl celý zelený a někteří z nás si 
na  památku přivezli zelený klobouk. Odpo-
ledne jsme se metrem vydali na  návštěvu 
stadionu FC Chelsea. Poté jsme využili lodní 
přepravy po Temži a pozorovali další známá 
místa a  památky Londýna z  paluby kata-
maránu MBNA Thames Clippers´. Večer nás 
čekala cesta do  Oxfordu, kam jsme dorazili 
v pozdních večerních hodinách a kde na nás 
čekaly rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní. 

Ubytování v  rodinách patří určitě k  velkým 
zážitkům. Poznáte, jak vypadá život v jiných 
rodinách, než je ta vaše. Ochutnáte místní 
stravu a hlavně musíte komunikovat. 

Třetí a čtvrtý den jsme dopoledne strávili 
v Oxfordu, v mezinárodním jazykovém cen-
tru, kde probíhala výuka. Odpoledne jsme 
se vydali do  automobilky Mini-Cooper, kde 
jsme procházeli montážní halou a  viděli, 
jak se tato auta vyrábějí. Poté jsme se vrá-
tili do  centra univerzitního města Oxfordu 
a  navštívili Christchurch College a  jídelnu 
známou z filmů o Harry Potterovi. Další den 
jsme odpoledne strávili v Birminghamu. Tam 
jsme si mohli zvolit mezi prohlídkou interak-
tivního vědeckého muzea Thinktank a centra 
města, kde se nachází obchodní dům Self-
ridges. Budovu navrhl český architekt Jan 
Kaplický.

Poslední den jsme navštívili Cambridge. 
Univerzitní budovy jsme si nejdříve prohlédli 
při projížďce loďkou pro řece Cam, pak z výš-
ky věže, když jsme překonali spoustu schodů, 
a nakonec jsme si Cambridge prošli pěšky. 

Den se chýlil ke konci a stejně tak náš po-
byt v  Anglii. Už nás čekala jen cesta domů. 
Cestu do Velké Británie přes kanál La Man-
che jsme absolvovali trajektem a  zpět jsme 
využili druhou alternativu, a to podmořským 
tunelem. Pobyt jsme úspěšně zvládli a v po-
řádku jsme se vrátili zpět domů. Všichni jsme 
měli v očích spokojený výraz a snad si to zase 
brzy zopakujeme. 

Helena Nerudová, VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

Vítězslav Beran
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MISTROVSKÝ TITUL PRO KOHOUTY!
Po  dvou bronzových a  dvou stříbrných 
medailích se hokejisté České Třebové ra-
dovali z  mistrovského titulu. Ve  čtvrtém 
finálovém utkání vyhráli doma nad Chru-
dimí 6:3 a  vybojovali titul mistra Pardu-
bického kraje a Kraje Vysočina. Rozhodu-
jící zápas měl rekordní diváckou kulisu, 
přišlo na něj 1 398 diváků!!!

Pro Kohouty to rozhodně nebyla jedno-
duchá sezona. Základní část soutěže jim 
příliš nevyšla, a tak do play off vstupovali až 
z pátého místa. Ve čtvrtfinále vyřadili nebez-
pečnou Litomyšl (3:1 na zápasy), v napínavé 
semifinálové sérii dokázali překvapivě vyřa-
dit favorizovanou Moravskou Třebovou (3:2 
na zápasy).

Ve finále je čekala Chrudim, která vyhrála 
základní část krajské ligy. Soupeř byl favori-
tem, což potvrdil v prvním utkání, kdy doma 
vyhrál 3:0. V dalších finálových zápasech měli 
navrch českotřebovští Kohouti. Ve  druhém 
střetnutí doma zvítězili 4:1, ve třetím se rado-
vali z vysoké výhry 7:3 na chrudimském ledě 
a zmíněné čtvrté utkání vyhráli před vlastní-
mi fanoušky 6:3.

„Nebyla to snadná sezona. Začátek nebyl 
špatný, ale na  konci loňského listopadu a  za-
čátkem prosince se tým dostal do hluboké krize. 
Všechno vyvrcholilo změnou na postu trenéra, 
postupně se situace uklidnila a  stabilizovala. 
V play off mužstvo získalo správnou tvář. V pá-
tém semifinálovém duelu dokázali hráči téměř 
nemožné. V Moravské Třebové jsme prohráva-
li 1:4, domácí se viděli ve  finále, ale nakonec 
bylo všechno jinak. Zápas jsme po  famózním 
obratu vyhráli 6:5 v  prodloužení a  probojova-
li se do  finále,“ připomíná manažer Vladimír 
Vaněk, který právě v tomto úspěchu spatřuje 
zřejmě klíčový moment celé sezony.

„Mužstvu to dalo obrovskou psychickou 
vzpruhu. Věřil jsem, že ve  finále můžeme fa-
vorizovanou Chrudim překvapit. První zápas 
se hrál pouhé tři dny po  našem těžkém semi-

finálovém souboji v  Moravské Třebové, hrá-
čům chyběly síly, a tak na ledě kraloval soupeř. 
V dalších utkáních se karta otočila, náš tým do-
kázal vyhrát tři zápasy v řadě a ve fantastické 
atmosféře domácího prostředí vyhrál mistrov-
ský titul. Středa 20. března zůstane v  historii 
českotřebovského hokeje zapsána zlatým pís-
mem. Byl to krásný zážitek!“

„Potvrdilo se, že jsme silný tým, v  tom byla 
naše síla. Do České Třebové jsem šel právě kvůli 
tomu, abychom krajskou ligu vyhráli,“ komen-
toval útočník Tomáš Prachař. 

„Nemám slov, jsme mistři!“ slavil útočník Ja-
kub Fúzik.

„Konečně se nám povedlo pro klub a celou Čes-
kou Třebovou získat vysněný mistrovský titul. 
Fanoušci byli skvělí, to platí pro celou sezonu,“ 
doplnil kapitán mužstva Martin Šejba.

Finálová série krajské hokejové ligy Pardu-
bického kraje měla skvělé divácké návštěvy. 
Čtyři finálové zápasy Chrudim–Česká Třebo-
vá navštívilo 4 857 diváků!!
V  průběhu celé sezony chodilo nejvíce di-
váků na  hokej v  České Třebové, v  průměru 
638 na jedno utkání.

Konečné pořadí krajské ligy 
Pardubického kraje a Kraje Vysočina:
1. Kohouti Česká Třebová
2. HC Chrudim
3. HC Slovan Moravská Třebová
4. HC Chotěboř
5. HC Hlinsko
6. HC Světlá nad Sázavou
7. HC Litomyšl
8. HC Skuteč
9. HC Spartak Choceň
10. HC Lanškroun

tz

VOLEJBALISTKY UKONČILY SEZÓNU
Od  6. října, kdy jsme zahájily sezónu trošku 
smolně prohranými zápasy ve  Žďáru nad 
Sázavou, uteklo těch následujících více než 
šest měsíců jako voda. Už tam jsme věděly, 
že obhájit prvenství v této sezóně bude tvr-
dý oříšek. Soutěž se v letošním ročníku dost 
herně vyrovnala a  nám jako obhájkyním 
titulu nechtěly soupeřky dát nic zadarmo. 
Celkem jsme odehrály 36 utkání, z toho pat-
náct vítězně za  tři body (vítězství 3:0, 3:1), 
čtyři vítězně za dva body (vítězství 3:2), pět 
prohraných za jeden bod (prohra 2:3) a dva-
náct prohraných za  nula bodů (prohra 0:3, 
1:3). S celkovým poměrem devatenácti vy-
hraných a  sedmnácti prohraných zápasů 
končíme sezónu 2018/2019 na  krásném 
5. místě v tabulce. 

Poslední zápas jsme odehrály na  domácí 
palubovce 23. 3. proti družstvu Junior Brno, 
které brousilo spodek tabulky. My už jsme 
se v  tabulce nemohly posunout ani jedním 
směrem, a chtěly jsme si poslední dvojutkání 
před fanoušky užít. Junior však nastoupil leh-
ce otrávený a bylo vidět, že se jim hrát moc 
nechce :-) První dva sety jsem si držely vždy 
dostatečný bodový náskok a  soupeřkám 
nedaly šanci dostat nás do  dramatických 
koncovek. Třetí set jsme ale trošku usnuly 
na  palubovce a  vše jsme si takzvaně samy 
vyházely. Soupeřky nemusely ani zvýšit svoje 
herní tempo. Čtvrtý set už byl ale opět v naší 
režii a odcházíme si udělat sluníčkovou pau-
zu mezi zápasy.

Poobědové druhé utkání sice skončilo 
v  dramatických koncovkách, ale už to bylo 
spíše díky uvolněnější morálce a  těšení se 
na  večerní zakončení sezóny. I  tak si připi-
sujeme poslední tři body pro letošní ročník 
a  tleskáme fanouškům na  tribuně, kteří do-
razili v  hojném počtu a  vybaveni bubnem 
i trumpetou :-)

Když se ohlédneme za letošní sezónou, hod-
notíme ji společně jako vydařenou. Páté mís-
to je krásné umístění, zahrály jsme si zápasy, 
kde se bojovalo o  každý míč, výměny byly 
někdy až nekonečně dlouhé, na  polovinu 
soupeřek zazvonilo hodně tvrdých smečí, ra-
dovaly jsme se z přímých bloků i podání, ale 
samozřejmě byly i  ty, které nebyly divácky 
atraktivní a nedařilo se nám. Ale i to k naše-
mu sportu patří :-)

Za tým žen třebovských Sokolek chci po-
děkovat všem, kteří nás podporují. Hlavně 
sponzorům, fanouškům, rodinám…

A za sebe chci poděkovat, „babičky“ moje, 
Vám všem, za to, že se scházíme, hrajeme a ty 
naše sobotní výlety si užíváme :-) Jen tak dál 
a zdraví ať nám drží :-) Sportu zdar a Sokol-
kám zvlášť :-)

Sezonu 2018/2019 odehrály: Iva Horá-
ková, Lenka Gottwaldová, Radka Kubová, 
Daniela Andrlová, Martina Drymlová, Pavla 
Trávníčková, Hana Karanská, Pavlína Krejso-
vá, Barbora Mikulecká, Martina Šemberová, 
Veronika Šplíchalová, Kateřina Tilligerová, 
Pavlína Tomanová, Marie Divišová, Lucie Za-
branská a Hana Dejdarová.

Radka Kubová

Oslava titulu / foto: Radek Hůlka
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ČESKÁ TŘEBOVÁ SE TĚŠÍ NA SVĚTOVÝ POHÁR V HOKEJBALE.  
O ATRAKTIVNÍ DUELY NEBUDE NOUZE, SHODUJÍ SE REPREZENTANTI
Východní Čechy zažijí tu nejatraktivnější mezinárodní podívanou. 27.–30. června se to-
tiž v České Třebové naplno rozhoří Světový pohár v hokejbale chlapců do 16 let a na his-
torickou premiéru se těší i dívky kategorie do 18 let. Česká Třebová přivítá například dva 
silné týmy až z daleké Kanady. Jak se českým národním týmům povede v silné konkurenci? 
Rozhodně se bude na co dívat! „Vyplatí se dorazit na Světový pohár, jelikož všechny zápasy zde 
budou mít velké tempo a  svou kvalitu,“ zve všechny sportovní fanoušky člen širšího výběru 
národního týmu chlapců do 16 let Jan Bečka z východočeského Letohradu.

Turnaj nabídne velkou atraktivitu, zápasy budou oplývat vysokým tempem
Na konci června 27.–30. 6. 2019 se v České Třebové a Litomyšli uskuteční Světový poháru hrá-
čů do 16 let a dívek do 18 let. Chlapeckou družinu kategorie U16 povede stejně jako na loň-
ském šampionátu v Přerově a Zlíně hlavní kouč Jiří Christ. V České Třebové bude chtít vylepšit 
3. místo z loňska. „Na loňský Světový pohár mám jen ty nejlepší vzpomínky. Ať už se týkají našich 
hráčů, tak i organizace a skvělého prostředí včetně divácké kulisy. Naši hráči tam předváděli velmi 
dobré výkony a vše proběhlo až na celkové umístění k mé spokojenosti. Na nadcházející šampi-
onát se hodně těšíme, uděláme vše pro to, aby tito chlapci dosáhli svého snu,“ hlásí odhodlaně 
Jiří Christ. 

Na každém soustředění chlapecké reprezentace nechybí ani Jan Bečka z Letohradu, který 
v pouhých 15 letech sbírá zkušenosti už i v seniorské extralize! „Z přípravy mám dobrý pocit, 
jelikož si myslím, že každý v přípravě nechal všechno,“ těší Bečku. Dívčí soubor do 18 let se před-
staví na dalším kempu 21. dubna, na němž nebude chybět ani talentovaná východočeská 
hokejbalista Karolína Baráková. „Už se čas krátí, takže si myslím, že trenéři budou chtít vidět jen 
ty nejlepší výkony. Na to musíme být připravené,“ uvědomuje si českotřebovská hráčka, která 
na loňském Světovém poháru pomohla dívkám do 20 let vybojovat zlaté medaile!

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

Česká Třebová dopřeje ty nejlepší podmínky
Fanoušci si přijdou na konci června na své. Zažijí ten nejkvalitnější a nejatraktivnější mládež-
nický mezinárodní hokejbal. Do  České Třebové navíc dorazí dva silné výběry až z  Kanady! 
Sečteno podtrženo, schyluje se k velkému sportovnímu třesku a toto malebné východočeské 
město bude rozhodně na  vše připraveno. „Věřím, že nám budou v  České Třebové dopřány ty 
nejlepší podmínky, protože vím, že stadion tady je podobný, ne-li hezčí než malá hala ve Zlíně, kde 
se odehrával Světový pohár minulý rok. Stadion v České Třebové je ideální pro vrcholnou akci této 
kategorie,“ nepochybuje Jan Bečka, který vedle hokejbalu hraje i lední hokej právě za Českou 
Třebovou. 

Filip Červinka

10 DNÍ FLORBALU SE OPĚT BLÍŽÍ
Rok se s  rokem sešel a  již po  dva-
nácté je 10 dní florbalu opět tady! 
Od 17. 5. do 26. 5. 2019 zaplní nejen flor-
balisti místní zimní stadion v České Třebo-
vé. Dvanáctý ročník odstartujeme pátečním 
otevřeným tréninkem, kde si každý může 
přijít florbal vyzkoušet. Pokračovat bude-
me sobotním „Dortovým“ turnajem elévů 
a přípravek. A proč název „dortový“? Protože 
startovné na  jeden tým je právě zmiňovaný 
dort. Neděle bude patřit tradičnímu a velmi 
oblíbenému Turnaji pro příchozí veřejnost, 
kde očekáváme dvacítku týmů. V  týdnu 
od pondělí až do čtvrtka budou dopoledne 
patřit školám od  1. stupně základních škol 
až po střední školy. Boje o poháry v nejvyš-
ší míře svedou školy z  Pardubického kraje. 
V odpoledních hodinách se bude konat na-
příklad akce s  názvem Rodinný florbalový 
víceboj nebo Turnaj firem, měst a obcí, které-
ho se může zúčastnit i vaše firma! Nebudou 
chybět ani přátelská utkání našich starších 

žáků a dorostenců, kteří budou rádi, když je 
přijdete podpořit. Páteční ráno nás navštíví 
děti z  místních a  okolních školek. Druhou 
sobotu odehrají přátelská utkání ženy OT, 
které se opět po roce daly dohromady s no-
vými posilami. Novinkou letošního ročníku 
je Půlnoční klubový florbal, který proběhne 
od 19:00 do 0:00. 

Přijďte s námi vyzkoušet florbal nebo nás 
podpořit! Těšíme se na Vaši účast.

Podrobnější informace o  průběhu akce 
naleznete na  webu www.fbkot.cz nebo sle-
dujte naši facebookovou událost.

Lucie Fárníková, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

CYKLOMARATON 30. ČERVNA
V pořadí 11. ročník Českotřebovského cy-
klomaratonu se pojede v neděli 30. červ-
na, organizátoři připravili několik zásad-
ních novinek.

„Původně jsem počítal s  tím, že pojedeme 
v  neděli 23. června. Po  nečekané termínové 
změně závodu Cyklo Maštale v nedaleké Prose-
či u Litomyšle, který se oproti loňskému termínu 
uskuteční o dva týdny později (22. 6.), jsem se 
rozhodl termín Českotřebovského cyklomara-
tonu posunout na neděli 30. června,“ vysvětlu-
je pořadatel Vladimír Vaněk.

Zásadní změnou je, že hlavní závod na pa-
desát kilometrů se pojede pouze na jednom 
okruhu. Bikeři poprvé zavítají do  obce Se-
manín, další kilometry navíc najedou v okolí 
Řetové. 

„Závod by měl být bezpečnější. Odpadne 
cílový průjezd do  druhého kola a  především 
jeden silniční průjezd městem a přejezdy někte-
rých exponovaných křižovatek, například vedle 
hospody u  Lenina nebo přejezd silnice II. třídy 
č.  358 na  Kohoutě. Řada závodníků po  této 
změně volala, tak se letos dočkají.“

Věcné ceny se budou letos rozdělovat 
v  celkem osmnácti kategoriích. Svého mís-
ta na  stupních vítězů se v  kratším závodě 
na 27 kilometrů dočkají muži a ženy ve věko-
vé kategorii nad padesát let.

Nedílnou součástí Českotřebovského 
cyklomaratonu jsou dětské závody, kte-
ré tradičně probíhají v  areálu fotbalového 
klubu. V  letošním roce budou ti nejmenší 
závodit až po startu hlavního závodu.

„Věřím, že pro děti i  jejich rodiče to bude 
příjemná změna. Prezentace proběhne zhruba 
od  deseti hodin, děti budou závodit přibližně 
od čtvrt na dvanáct. Po vyhlášení výsledků pro 
ně bude připraven zábavný program Domu 
dětí a  mládeže Kamarád,“ přibližuje Vladimír 
Vaněk.

tz

Noviny jsou doručovány poslední pracov-
ní dny v měsíci do každé domácnosti. Ně-
kolik výtisků volně k dispozici je do roze-
brání v Turistickém informačním centru, 
kulturním centru a městské knihovně.
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – KVĚTEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
1. a 8. 5. otevřeno 10:00–21:00 hod.
6. 5. ZAVŘENO

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

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

Čtvrtek 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 18:00–21:00 hod.

Pátek 10:00–21:00 hod.
Sobota 8:00–21:00 hod.
Neděle 8:00–21:00 hod.

Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby. Aktuální informace 
na www.ekobi.cz.

ZIMNÍ STADION

Veřejné bruslení v letní sezoně nebude (malý 
zájem zákazníků). Zájemci o  zapůjčení letní 
plochy volejte na tel. číslo 731 449 814. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/. 

SOLÁRIUM

V  ostatní dny na  telefonické objednání.  
Telefon 734 351 310.

Provozní doba
Úterý 10:00–20:00 hod.
Pátek 10:00–20:00 hod.

BIKE PARK PEKLÁK

Bike park a terénní káry Peklák startují v so-
botu 4. května. V  květnu je provoz o  víken-
dech vždy 10:00–18:00 hod., ve státní svátek 
8. 5. rovněž 10:00–18:00 hod. 
Ceník jízdného a půjčovny i další informace 
jsou uvedeny na webu www.peklak.cz.

NÁBOR DO ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Pro velký zájem o tento krásný sport pořádá Školní sportovní klub Česká Třebová výběrový 
nábor. Přihlašovat se mohou pohybově šikovné dívky narozené v roce 2012 a 2013, které mo-
hou trénovat 2× týdně a účastnit se gymnastických závodů. Nábor bude zaměřen na testo-
vání gymnastických předpokladů (síly, obratnosti, rozsahu pohybu a odvahy). Z kapacitních 
důvodů bude počet přijatých dívek do gymnastické přípravky omezen. Přihlášky přijímáme 
do  konce května pouze prostřednictvím emailu gymnastikact@centrum.cz (uveďte jméno, 
příjmení a ročník narození dítěte, tel. kontakt na rodiče). Nábor se uskuteční v pátek 7. června 
v 16:00 hod. v tělocvičně gymnázia. Info: www.sskcekatrebova.webnode.cz.

Martina Dosedělová

VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU MĚSTSKÉ HOKEJOVÉ LIGY
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ“
V pondělí 25. března 2019 proběhlo na Zimním stadionu Česká Třebová slavnostní zakončení 
13. ročníku Městské hokejové ligy, tzv. CHL. Bylo zahájeno v 18 hodin zápasem o první místo 
v  1. lize. Proti sobě nastoupily týmy PROPLAST Ústí nad Orlicí a  HC TEPI tepelná čerpadla 
z České Třebové. Po odehrání finálového zápasu následovalo slavnostní vyhodnocení výsled-
ků. Putovní pohár starostky města Česká Třebová za sezonu 2018/2019 získal tým PROPLAST 
Ústí nad Orlicí, který českotřebovského soupeře porazil 9:3. 

V letošní sezoně bojovalo o vítězství celkem 26 týmů. Předávání pohárů a medailí pro vítě-
ze se ujala starostka města Magdaléna Peterková a zástupce organizátora CHL Zdeněk Řehák. 

red
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ
Nejlepší střelec: Váně Miroslav ml. – tým PROPLAST ÚO (43 gólů)
Nejlepší asistent: Zavřel Tomáš – tým PROPLAST ÚO (43 asistencí)
Nejlepší brankář: Prachař Leoš – tým TUROVÁCI Podlesí (průměr 2,8 branky na zápas)
Nejproduktivnější hráč: Zavřel Tomáš – tým PROPLAST ÚO (84 bodů)

KONEČNÉ POŘADÍ 13. ROČNÍKU CHL – SEZONA 2018/2019

1. LIGA
1. PROPLAST Ústí nad Orlicí (loňský vítěz)
2. HC TEPI tepelná čerpadla (nejlepší tým 
z České Třebové)
3. Skala team 
4. ADBA Ústí nad Orlicí 
5. BANDITI
6. LOMAX Česká Třebová 
7. HC FLYERS Česká Třebová 
8. 4dox

2. LIGA
1. HC LUMIUS
2. HC RYDO Česká Třebová
3. HC TŘEBOVICE
4. HOSTALEK WERBUNG VETERANS 
5. HC CALIBRA 
6. HC ZD Dolní Újezd 
7. HC Sokol Lhotka
8. HC TYPOS Česká Třebová
9. HC PaPoS
 

3. LIGA
1. HC LDM
2. HC QANTO Bystřec
3. TUROVÁCI Podlesí 
4. SudNEtřeba 
5. HC Kačeři Kerhartice
6. HC KOCOUŘI SKOŘENICE
7. HPS OSÍK
8. TJ SOKOL ŘETOVÁ 
9. HC CZLOKO

Finálový zápas CHL / foto: Michal Horák
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