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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.
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Příští uzávěrka je 
15. května 2019 (včetně).
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