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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/1 úterý

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA KOZLOVSKÝ KOPEC
11:00 / Chata Maxe Švabinského
Klub českých turistů vás zve na  16. Novo-
roční výstup na  Kozlovský kopec. Součástí 
výstupu je i celostátní dobročinná akce „No-
voroční čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlíst-
ku pro štěstí můžete dvacetikorunou přispět 
na  budování stezek pro vozíčkáře. Projděte 
se na Nový rok přírodou za námi odkudko-
liv do  Chaty Maxe Švabinského, čekat tam 
na vás bude od 11 hodin naše členka Eliška 
Kodytková a manželé Pávkovi s kytarou.

2/1 středa

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určený zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Příští 
setkání se uskuteční výjimečně ve  středu 
na téma Sňatky v lidové kultuře. Cena lek-
ce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

3/1 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Teenspace
Předveď ostatním svou oblíbenou hru 
na  X-boxu, např. Harry Potter nebo Dance, 
ale také na compu a nauč ji knihovnici. Akce 
se koná také 10., 17., 24. a 31. ledna. 

7/1 pondělí

OFFLINE DAY
14:00–18:00 / Teenspace
Odpoledne plné deskových her a  zábavy. 
Vypneme počítače, X-box, mobily, Wi-Fi 
a zahrajeme si různé deskové hry. Můžeš při-
nést i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji 
hrát ostatní. Akce se koná také 28. ledna.

8/1 úterý

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ
8:00–12:00 / ROSA rodinné centrum
Možnost popovídat si s  akreditovanou lak-
tační poradkyní Bc. Lenkou Jasanskou. Vždy 
jednou za 14 dní.

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

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea je 
určen dětem od 5 do 12 let. Pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro star-
ší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. 
Příští setkání se uskuteční na téma Řezník. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

9/1 středa

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

10/1 čtvrtek

1. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oldřiška Smékalová. Pomůcky: šicí 
a  řezací pomůcky, psaní potřeby, papír, šicí 
stroj je k  zapůjčení, rozešité výrobky, kde 
potřebujete radu… Čeká nás nácvik řezání, 
využití čar na  pravítku, údržba šicího stroje 
a další rady, které potřebujete při dokončová-
ní výrobků. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer-
venka a 60 Kč ostatní účastníci. Bližší informa-
ce na: http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/. 

BÝT FIT V TĚHOTENSTVÍ  
A PŘÍPRAVA K PORODU
17:30 / ROSA rodinné centrum
Klub pro těhotné ženy s předporodní přípra-
vou, s Bc. Lenkou Jasanskou. Lekce: 50 Kč.

KPH – 57. koncertní předplatné, 505. hudební večer
SOŇA ČERVENÁ
19:00 / Malá scéna
Se slavnou mezzosopranistkou se dotkneme 
atmosféry 30. let… Karel Košárek – klavír. 

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.

11/1 pátek

HELLO MARCEL SEŠN
20:00 / Modrý Trpaslík
Vyuzená svitavská formace vtrhla na  scénu 
jako uragán. Vyladěné synthy, expresivní 
projev evokující nejsilnější období Pražského 
výběru a esence aktuálního světa v textech, 
to je Hello Marcel. Hraje Adam Sodomka, zpí-
vá Michael Macek. Jízdné: 100 Kč.

12/1 sobota

AUDIENCE
20:00 / Modrý Trpaslík
Divadlo MY THEATRE: Václav Havel: Audien-
ce.  Motto: „Je to všechno na hovno -“
Tragikomická jednoaktovka o  bezvýchod-
nosti a  absurditě. Režie: Josef Jan Kopecký, 
Aleš Dvořák. Obsazení: Aleš Dvořák, Josef 
Jan Kopecký. Jízdné: 80 Kč.

13/1 neděle

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

14/1 pondělí

POHÁDKOVÝ KVÍZ
14:00–17:00 / Teenspace
Máš rád/a pohádky? Tak neváhej a  přijď si 
do knihovny zahrát pohádkový kvíz o ceny. 
Bude se na tebe těšit knihovnice Adéla.

KONCERT  
PRO PŘÍPRAVNÉ ROČNÍKY ZUŠ
17:00 / Malý sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

Jazz & Blues on the Rails Podzim 2018 
ELLES BAILEY & THE BLADDERSTONES
19:00 / Malá scéna
Bristolská zpěvačka má talent pro smyslu-
plnou fúzi blues, roots music, amerikany 
a  oduševnělého rocku, jemně okořeněné 
špetkou country. Osud ji požehnal „zakouře-
ným“ hlasem, který dokonale zapadá do její 
hudby. Vstupné: 150 Kč. Na toto představení 
platí abonentní průkazky, zbývající vstupen-
ky v  omezeném počtu v  předprodeji v  Inf. 
centru Městského muzea a  1 hodinu před 
začátkem u pokladny.

http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/
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15/1 úterý

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit módní originál pro sebe 
nebo své blízké, lektor Monika Kaplano-
vá, přihlášení na  tel. č. 737  901  339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz. Vstupné 130 Kč.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určený nejširšímu okruhu zájem-
ců o výtvarno, věnuje se přehledu slohové-
ho vývoje výtvarného umění evropského 
kulturního okruhu. V  rámci jednotlivých 
slohových epoch bude přihlédnuto – vedle 
tvorby významných světových i  domácích 
představitelů – také k osobnostem a památ-
kám našeho regionu. Setkání se uskuteční 
na  téma EXPRESE=VÝRAZ. Expresionis-
tické malířství a sochařství. Cena lekce je 
20 Kč. Lektor: PhDr.  Ludmila Kesselgrubero-
vá, Ph.D.

SKOTSKO
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška Ondřeje Kováře. Vstupné dobro-
volné.

17/1 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA
14:30–17:00 / Gymnázium Česká Třebová
Bude pro vás připravena pořadatelská služba 
a předvedení práce v odborných učebnách. 
Informace o  studiu poskytne vedení školy 
v učebně 201 v 15:00 a 16:00.

18/1 pátek

TY SYČÁCI (ALTERNATIVE-WORLD MUSIC)
20:00 / Modrý Trpaslík
Největšími devízami Těch Syčáků je nekom-
promisní, ostrý styl a  vytrvalost ve  ztvár-
ňování vlastních představ. Co platilo pro 
fyzického básníka Vášu, platí i  pro kapelu: 
nepřizpůsobuje se žánrům, ale sama si je vy-
tváří. Ty Syčáci přivezou právě dokončené al-
bum THE TRAMP! volně navazující na album 
Eldorado z  roku 2013. Společně tvoří dvě 
části jednoho celku, posledního dílu syčác-
ké trilogie o  dětech, rodičích a  prarodičích, 
kterému předcházely experimentální „ope-
ry“ SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005). Jízdné: 
130 Kč.

19/1 sobota

CESTOMÁNIE: AUTOSTOPEM  
PO VÝCHODNÍ MAKEDONII
16:00 / Církev adventistů sedmého dne
Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor 
Drahoňovský procestoval autostopem vý-
chodní Makedonii, aby poznal způsob života 
místních obyvatel, spatřil překrásnou příro-
du a prožil nevšední dobrodružství. Srdečně 
jsou zváni všichni, kdo mají zájem cestovat 
a  poznávat nové země, bez cestovních ná-

kladů. Příspěvek dobrovolný. Akce se koná 
ve  sborovém domě Církve adventistů sed-
mého dne (Smetanova 1450, Česká Třebová).

20/1 neděle

 JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
15:00 / Malá scéna
Jak to bylo kdysi dávno, když se na  světě 
objevil první člověk a  byl na  všechno úpl-
ně sám? Přijďte se podívat na  příběh starý 
jako lidstvo samo, příběh pro malé i  vel-
ké. Inscenace je vhodná pro děti od  3 let, 
mladistvé a  každého, kdo má smysl pro 
humor. Vstupné: 60 Kč. Předprodej vstupe-
nek na  www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny.

21/1 pondělí

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

23/1 středa

GEOLOGICKÉ SKVOSTY USA
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Ing. Jiřího Šury. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová.

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

DP Podzim 2019
PERFECT DAYS
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Romantická komedie nejen o  ženách a  ne-
jen pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs má 
na  první pohled úplně všechno: prosperu-
jící firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele 

a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – ně-
jak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár 
let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství 
se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál 
a  potencionální otcové z  nejrůznějších dů-
vodů selhávají... Hrají: L. Vlasáková, P.  Jung-
manová, D. Syslová, J. Dolanský, V. Udatný, 
J. Hofman Režie: P.  Kracik. Vstupné: 370 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.

25/1 pátek

BAND OF HEYSEK (BRNO/BLUES)
20:00 / Modrý Trpaslík
Jsme prostě banda hejsků... Nejšpinavější 
blues současné české hudební scény předvá-
dí brněnské trio Band of Heysek. Jejich debu-
tové album s názvem Shovel & Mattock  (Lo-
pata & Krumpáč) je otiskem živočišnosti 
a  syrovosti blues, které zahrnuje i  značnou 
dávku improvizace, „špíny“ a  nedokonalos-
tí. Trio vedené Honzou Švihálkem vzniklo 
na základech zaniklého rapbluesového pro-
jektu Nuck Chorris Gang. Tentokrát je v jejich 
novém projektu Band of Heysek méně expe-
rimentu a více blues, mnohem mnohem více 
blues. Jízdné: 100 Kč.

26/1 sobota

STRAŠIDLA A STRAŠIDÝLKA
15:00–17:30 /  Restaurace Na Horách
DDM Kamarád pořádá dětský karneval s ná-
zvem Strašidla a strašidýlka. Vstupné – dospě-
lí 50 Kč, děti 40 Kč, děti 0–3 let zdarma bez 
nároku na  místo, dílnička pro děti – 10 Kč. 
Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách 
v DDM Kamarád od 7. 1. 2019. Pro děti jsou 
připraveny soutěže, tanečky, dílnička, boha-
tá tombola a vystoupení dětí ze zájmových 
kroužků DDM Kamarád.

29/1 úterý

ADOPCE NA DÁLKU A INDIE
17:00 / Gymnázium Česká Třebová
Studenti i učitelé gymnázia již řadu let pod-
porují 2 indické děti a platí jim školné. Po do-
polední besedě se studenty představí mons. 
Josef Suchár projekt Adopce na dálku i čes-
kotřebovské veřejnosti, a  to od  17:00 hodin 
v budově Gymnázia. Přednáška se bude za-
bývat podstatou a  fungováním charitativní 
pomoci indickým dětem formou Adopce 
na dálku, stejně jako zkušenostmi a zážitky, 
získanými v  Indii při předávání a  využívání 
této pomoci. Akci pořádá Česká křesťanská 
akademie.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-

mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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bovské lokality. Setkání se uskuteční na téma 
Známé postavičky z  Bezděkova a  okolí. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17:00 / ROSA rodinné centrum

Jazz & Blues on the Rails Podzim 2018 
MIROSLAV HLOUCAL
19:00 / Malá scéna
Miroslav Hloucal – trumpeta, flugelhorn; Jan 
Fečo – alto sax; Jakub Tokoly – piano; To-
máš Baroš – bass; Marek Urbánek – drums. 
Hloucal Quintet prezentuje své pojetí jazzu 
pomocí aranžmá romských písní a  svých 
vlastních kompozic. Jelikož jsou jejich kořeny 
spjaty s touto kulturou, chtějí do ní vnést jiné 
hudební vlivy. Vstupné: 150 Kč. Na toto před-
stavení platí abonentní průkazky, zbývající 
vstupenky v omezeném počtu v předprode-
ji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu 
před začátkem u pokladny.

30/1 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – dětské oddělení
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, 
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 rodiče 
káva a čaj. K dispozici také přebalovací pult. 
Vstupné dobrovolné.

KONCERT UČITELŮ  ZUŠ
19:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová. 

SPORT
5/1 sobota

NOVOROČNÍ FUTSAL 2019
9:00 / Sportovní hala ZŠ Nádražní
Účast 10 místních i přespolních týmů. Zajiš-
těno bohaté občerstvení.

12/1 sobota

ČESKOTŘEBOVSKÁ PIRUETA
7:00–16:00 / Zimní stadion
2. ročník závodu. Přijďte podpořit nejen naše 
krasobruslařky. Pořádá Krasobruslařský klub 
Česká Třebová. Vstup zdarma.

VÍCEDENNÍ AKCE
11–13/1

HERNÍ VÍKEND
DDM Kamarád
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká 
Třebová pořádá herní víkend – pátek 
11. 1. 2019 od 18:00 hod. až neděle 13. 1. 2019 
do 12:00 hod. Součástí víkendu bude turnaj 
o ceny v karetní hře Bang v sobotu 12. 1. 2019 
od 15:00 hod. Vstupné 40 Kč, přespání 40 Kč 
(předem se nahlásit) a startovné 30 Kč. Výtě-

žek ze vstupného bude věnován na  nákup 
deskových her. S sebou si přineste přezůvky.

18–20/1

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA KOZLOVĚ
25. ročník zimního táboření na  Kozlově. In-
formace F. Uma, tel. 723 512 030.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevře-
no denně mimo pondělí od  8 do  18 hodin. 
1. ledna 2019 zavřeno. 

3/12/2018–6/1/2019

OD BARBORKY DO TŘÍ KRÁLŮ
Městské muzeum
Tradiční vánoční výstava návštěvníkům při-
bližuje některé zvyky a postavy adventního 
a vánočního času. Výstava potrvá do neděle 
6. ledna 2019.

25/1–17/3

STROMY JAKO DOMY
Městské muzeum
Vernisáž výstavy Stromy jako domy se usku-
teční ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17 hodin. 
Interaktivní výstava s  přírodovědnou tema-
tikou je zapůjčena z Moravského zemského 
muzea, oddělení Dětské muzeum. Výstava 
potrvá do neděle 17. března 2019. Pro školy 
je možné objednat doprovodný program.

11/1–27/1

LUKÁŠ RUFER – ELMO:  
VESMÍR NA PODLAZE
Výstavní síň kulturního centra
ELMO představuje sérii abstraktních foto-
grafií pořízených při demolici menší budovy. 

Název kolekce je odvozen od  jména firmy, 
která v  zaniklých prostorách sídlila. Na  plo-
še odhalených základů se zde zjevil vesmír, 
jehož existenci brzy ukončila rypadla a  sbí-
ječky. Tyto záběry již nikdy nelze opakovat. 
Veškeré obrazce tvořící hlavní obsah foto-
grafií nejsou předem nijak aranžovány a do-
datečně upravovány. S výjimkou barevného 
tónování se jedná o  skutečnou kompozici. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 1. 2019 
v  17:00 hod. Otevřeno denně 9:00–12:00 
a 14:00–17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

8/12/2018–31/1/2019

10 LET ZA JEDEN PROVAZ
Městská knihovna
Těšit se můžete na  fotografie, které mapují 
historii spolku Za jeden provaz a na spoustu 
zajímavých informací o jeho činnosti.

KINO SVĚT
2/1 středa

UTOP SE, NEBO PLAV (FRANCIE) 2D
19:00
Když depresivní Bertrand, trpící krizí střední-
ho věku, odpoví na  inzerát, který hledá no-
vého člena do družstva mužského synchro-
nizovaného plavání (ano, máme na  mysli 
mužské akvabely), netuší, že v  amatérském 
družstvu najde nejen přátele, ale i  novou 
chuť do  života. Komedie nejen o  tom, jak 
dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili 
život. Hrají: G. Canet, L. Bekhti, M. Amarlic... 
Režie: G. Lellouche. Mládeži přístupno, ko-
medie, titulky, 122 min. Vstupné: 110 Kč.

5/1 sobota

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY (ČR) 2D
17:00
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemo-
hou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 
sněhová nadílka, která se jim snesla na  za-
hradu. Jaký nový stroj na  sníh naši dva ku-
tilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde 
vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou 
nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou 
a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním 
stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém 
a  oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není 
žádná komplikace překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká. Režie: Marek Beneš. Mlá-
deži přístupno, loutková animace, 60 min. 
Vstupné: 100 Kč.

7/1 pondělí

AQUAMAN (USA) 3D
19:00
Filmový příběh o populárním superhrdinovi 
ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthu-
ra Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, 
napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého 
jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen 
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o  tom, kým ve  skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl 
zrozen… králem. Režie: J. Wan. Mládeži pří-
stupno od 12 let, akční, dobrodružný, český 
dabing, 143 min. Vstupné: 140 Kč.

9/1 středa

ZNOVU VE HŘE (USA) 2D
19:00
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a záro-
veň romantický film o cestě jedné obyčejné 
dívky za štěstím. Maya pracuje v místním su-
permarketu a marně čeká na povýšení, pro-
tože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský 
diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé 
a  díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, 
Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím 
ale její nesnáze nekončí. Hrají: J. Lopez, M. 
Ventimiglia... Režie: P. Segal. Mládeži přístup-
no od  12 let, komedie, romantický, titulky, 
98 min. Vstupné: 120 Kč.

12/1 sobota

RAUBÍŘ RALF A INTERNET (USA) 3D
17:00
Ve  filmu Raubíř Ralf a  internet opouští-
me Litwakovu videohernu a  vydáváme se 
do  rozsáhlých, nezmapovaných a  vzrušují-
cích vod internetu, na kterých udělá Ralfovo 
raubířství pořádné vlny. Známý videoherní 
záporák Ralf a  jeho malá poruchová kama-
rádka Vanilopka von Šmak musí podnik-
nout riskantní cestu po  světové počítačové 
síti a  najít náhradní část do  Vanilopčiny vi-
deohry s  názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf 
s  Vanilopkou setkávají s  webovými občany 
neboli Webčany, mezi které patří například 
internetový podnikatel zvaný Yesss, který je 
hlavním algoritmem a duší trendové stránky 
„BuzzzTube“. Režie: R. Moore, P.  Johnston. 
Mládeži přístupno, animovaný, český da-
bing, 112 min. Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let 
130 Kč.

14/1 pondělí

CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR) 2D
19:00
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho po-
dob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde 
ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky 
Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje pří-
běhy lidí, kteří cestu ke  svému štěstí někde 
ztratili a  pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, 
láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou 
přinášet naději a radost, ale mnohem častě-
ji nakonec pykají za naše chyby. Film začíná 
odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, 
aby se jejich cesty začaly postupně křížit 
a  mohly nakonec složit dohromady jeden 
velký příběh života. Propletenec rodičů, 
které můžete potkat každý den, jejich dětí 
a  partnerů. Hrají: I. Chýlková, V. Hybnerová, 
T. Hanák, P.  Řezníček... Mládeži přístupno, 
drama, komedie. Vstupné: 120 Kč.

15/1 úterý

BIO SENIOR
ČERTÍ BRKO (ČR/SR) 2D
17:00
Příběh nás zavede do  městečka Pytlov 
na  úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí 
běžným životem řemeslníků nebo sedláků 
možná ani netuší, že všechny jejich přestup-
ky a  nepravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. 
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer 
se rozhodne pověřit doručením nového čer-
tího brka na pobočku Pervidle trochu zmate-
ného čerta Bonifáce. Hrají: J. Cina, O. Vetchý, 
J. Bárdos... Režie: M. Najbrt. Mládeži přístup-
no, pohádka, 99 min. Vstupné: 60 Kč.

16/1 středa

ROBIN HOOD (USA) 2D
19:00
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bo-
jovník, se vrací z křižáckých výprav, aby spo-
lečně se  svým maurským přítelem Malým 
Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorum-
pované anglické vládě v  moderní vzrušující 
akční podívané plné zběsilých bojů, epické 
válečné choreografie i  nadčasové roman-
tiky. Režie: O. Bathurst. Mládeži přístupno 
od 12 let, akční, dobrodružný, titulky, 117 min. 
Vstupné: 120 Kč.

19/1 sobota

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HELLOWEEN 
(USA) 2D
17:00
V pokračování úspěšné strašidelné kome-
die Husí kůže, oživí parta teenagerů příšery 
uvězněné v knihách. Strašidelná monstra, 
v čele s loutkou Slappym, jsou rozhodnuté 
ovládnout svět. Tuto pohromu mohou od-

vrátit jen Sam, Sonny a jeho sestra Sarah. 
Čas však hraje proti nim… Režie: A. Sandel. 
Mládeži přístupno, rodinný, komedie, český 
dabing, 90 min.

21/1 pondělí

SKLENĚNÝ (USA) 2D
19:00
M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thri-
ller inspirovaný komiksem, nazvaný Skle-
něný. Spojuje tak dva samostatné úspěšné 
filmy Vyvolený (2000) a  Rozpolcený (2016). 
Z  filmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy 
Bruce Willis v  roli Davida Dunna a  Samuel 
L. Jackson jako Eliah Price, známý pod pse-
udonymem Pan Skleněný. Z  thrilleru Roz-
polcený se objevuje James McAvoy, který 
ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba 
a jeho vícenásobné identity, jež v sobě ukrý-
vá. A  právě narušeného Crumba se svými 
24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thri-
lleru David Dunn, který k  tomu využívá své 
nadpřirozené schopnosti. Mládeži přístupno 
od 12 let, thriller, drama, horor, mysteriózní, 
sci-fi. Vstupné: 120 Kč.

24/1 čtvrtek

BIO SENIOR
DOKTOR MARTIN:  
ZÁHADA V BESKYDECH (ČR) 2D
17:00
Příběhy populárního doktora Martina s tváří 
Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým 
a tím největším případem jeho kariéry v ce-
lovečerním filmu v  kinech. Svérázný doktor 
Martin bude řešit dosud nepoznané záha-
dy osobního života i  jednu detektivní otáz-
ku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden 
den o malé dítě a současně s tím musí přijít 
na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko 
do historie až do doby první republiky. O dáv-
ném tajemství beskydských lesů dnes už ví 
jen málokdo a na povrch se dostane teprve 
nálezem podivuhodně malé kostry. To samo 
o sobě vnese do městečka v horách rozruch, 
ještě větší pozdvižení ale vyvolá představa, 
že do  řešení se vrhnul strážmistr Topinka 
a  doktor Martin, který si připravil nejedno 
překvapení. Režie: P.  Zahrádka. Mládeži pří-
stupno, komedie, 90 min. Vstupné: 60 Kč.

26/1 sobota

OVEČKY A VLCI (RUSKO) 2D
17:00
Ovce i vlci žijí v jednom městě pokojným ži-
votem a respektují pravidla civilizované spo-
lečnosti. Pak se objeví nečekaní hosté, polár-
ní liška a ovečka, která unikla divokým vlkům 
– dravcům. Vůdce sjednoceného města je 
zachrání, ale stojí ho to život. Pouze týmová 
práce může vyřešit problémy, které je čekají. 
Režie: V. Nikolaev. Mládeži přístupno, animo-
vaný, český dabing, 80 min. Vstupné: 110 Kč.
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28/1 pondělí

FAVORITKA  
(USA, IRSKO, VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická 
královna Anna je nemocná a  náladová. Ně-
kdy až příšerně náladová. Zemi za ní vícemé-
ně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. 
Co se však stane, když se královnina přízeň 
obrátí směrem k  nové služebné Abigail, 
nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou 
ruku? Hrají: O. Colman, E. Stone, R. Weisz... 
Režie: Y. Lanthimos. Mládeži přístupno, dra-
ma, životopisný, historický, titulky, 119 min. 
Vstupné: 120 Kč.

29/1 úterý

BIO SENIOR
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY (USA) 2D
17:00
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego pří-
běh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, 
aby divákům představili dosud nepoznaný 
svět Spider-Mana v  přelomovém a  unikát-
ním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralel-
ní světy představí dospívajícího chlapce 
z  Broo klynu Milese Moralese a  nekonečné 
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen 
jeden maskovaný hrdina. Mládeži přístupno, 
akční, animovaný, dobrodružný, český da-
bing, 117 min. Vstupné: 60 Kč.

30/1 středa

NARUŠITEL (ČR) 2D
19:00
Silný a  napínavý příběh českého letecké-
ho esa, jeho kamarádů i  bezbřehou lásku 
k  létání přináší do  kin film Narušitel. Život 
armádních letců socialistického Českoslo-
venska naplňovaly opojné chvíle svobody 
v  oblacích a  přátelství na  celý život, z  velké 
části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti 
a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich 
letecký mentor spolu létají a slouží v armádě 
dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne 
rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při po-
kusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá 
jiné východisko, než se ho pokusit napodo-
bit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slo-
va, která sám často hlásí do  vysílačky, když 
nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobo-
dou vydávají vzduchem v  letadlech. Teď se 
o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on. Hra-
jí: J. Dvořák, P.  Kostka, P.  Neškudla... Režie: 
D. Balda. Mládeži přístupno, drama, 90 min. 
Vstupné: 120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, U KOUPALIŠTĚ A DDM KAMARÁD  
ČESKÁ TŘEBOVÁ SE ZAPOJILI DO NÍŽE UVEDENÝCH PROJEKTŮ MAP  
(MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ)!
MAP je projekt, který má za  úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v  MŠ nebo 
jejich rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. 
Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny školy a školská zařízení v našem regionu! Nositelem 
projektu je MAS ORLICKO, z.s.
Jeden z mnoha projektů MAP se zaměřuje na  „Školní zahrady jako prostor k polytechnickému 
a přírodovědnému vzdělávání“. Tento projekt má dvě části:

• Od semínka po sklizeň 
(zahrady u Klubu Rébus v České Třebové) 

• Zahrady MŠ (zapojená Mateřská škola 
Česká Třebová, U Koupaliště)

ZAHRADY MŠ
Cílem projektu „Zahrady MŠ“ je metodicky 
podpořit pedagogické pracovníky mateř-
ských škol v oblasti přírodovědného vzdělá-
vání. 

Do  tohoto projektu se zapojilo šest ma-
teřských škol z  území Orlickoústecka a  Čes-
kotřebovska, včetně Mateřské školy Česká 
Třebová, U  Koupaliště. V  rámci projektu se 
budou pracovníci zapojených školek účastnit 
vzdělávacích aktivit týkajících se přírodověd-
ného vzdělávání (exkurze, workshopy…).

První taková exkurze proběhla již 
6. 11. 2018 do  MŠ Chleny, kde mají již zre-
vitalizovanou školní zahradu. Zúčastněné 
ředitelky a  učitelky MŠ tak měly možnost 
prohlédnout si tuto zahradu, načerpat inspi-
raci, dozvědět se tipy a triky týkající se úpra-
vy školkových zahrad, prodiskutovat nápady 
a sdílet zkušenosti. 

V rámci tohoto projektu bude na šesti za-
pojených MŠ také zrevitalizována školková 
zahrada, takže se mají na co těšit nejen uči-
telky zapojených MŠ, ale také děti a rodiče!

OD SEMÍNKA PO SKLIZEŇ
Cílem projektu „Od  semínka po  sklizeň“ je 
podpořit využití zahrady u  Klubu Rébusu 
v  České Třebové, který je součástí DDM Ka-
marád Česká Třebová k  rozvoji sociálních 
a praktických dovedností a schopností u dětí 
a žáků do 15 let. V rámci projektu bude vybu-
dována komunitní zahrada, která bude slou-
žit jako prostor k rozvoji tvořivosti, iniciativy 
a podnikavosti dětí v oblasti přírodovědného 
vzdělávání.

První workshopy máme úspěšně za  se-
bou! Ve  dnech 11. a  12. října 2018 proběhl 
v  Klubu Rébus v  České Třebové workshop 
s  názvem Úprava zahrady, kde děti od-
straňovaly původní rostliny a  ryly záhony. 
A  ve  dnech 8. a  9. listopadu proběhl na  za-
hradě další workshop na  úpravu zahrady, 
tentokrát na zahradě děti prováděly podzim-
ní práce a připravovaly zahradu na zimu. 

Zaujala vás činnost Místní Akční Skupiny 
pro Orlicko? Podívejte se na  více projektů 
a aktivit, které pro rozvoj školství v našem regi-
onu připravujeme na www.masproorlicko.cz. 
Na nových webových stránkách jsou k vidění 
všechny vybrané, zrealizované i  probíhající 
projekty. Projekty jsou spolufinancovány Ev-
ropskou unií.

Lucie Osuská, MAS Orlicko

RYBÁŘSKÝ PLES
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svo-
je příznivce na  tradiční Rybářský ples, 
který se uskuteční 9. února ve 20:00 hod. 
v sále KC Rybník. K poslechu a tanci zahra-
je Jari-Kurri-Band. Vstupenky v  ceně 160 Kč 
v předprodeji na tel. čísle 602 138 146 – paní 
Pleskotová. Bohatá tombola a občerstvení!!! 
Odvoz směr Rybník-Česká Třebová zajištěn 
autobusovou dopravou!

Exkurze do MŠ Chleny Práce na zahradě u klubu Rébus

Chcete otisknout pozvánku na událost v kalendáři 
akcí? Pošlete ji nejpozději 15. ledna 2019 na e-mail 
redakce@ceska-trebova.cz.
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