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KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2019

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/11 pátek

BAREVNÁ ARTE RELAXACE
16:00–19:00 / Městská knihovna – Teenspace
Pouze pro předem přihlášené. Cílem je uvol-
nit svou kreativitu a  nabít se energií, užít si 
spontánnost a  sdílení pocitů za  využití jed-
noduchých postupů artefiletiky a  artetera-
pie i automatické kresby. Vstupné: 50 Kč.

PODZIMNÍ DOTEKY 2019
19:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá Taneční škola Česká Třebová.

BUDOÁR STARÉ DÁMY
20:00 / Modrý trpaslík
Kapela vznikla v  Brně roce 1998. Název si 
půjčila od  své babičky, která tak nazývala 
svůj pokoj. Stará dáma se stala múzou pro 
svá vnoučata, která se začala v  duu (kytara 
+ kýble) scházet ve sklepě. Protože soused-
ka preferovala jiný žánr, museli z domu pryč. 
Jelikož získali víc místa, přibrali i další členy. 
V sestavě ze 3/5 dámské lámali srdce mužům 
10 let a objeli evropský svět. Nyní hrají v se-
stavě z 1/4 dámské jen – a o to lépe naplňují 
duše žen! Jízdné: 150 Kč.

2/11 sobota

BURZA VĚCÍ A NÁPADŮ
9:00–16:00 / Ekocentrum Podorlicko
Bude možné ochutnat zdravé mlsání, pro-
hlédnout i  vyzkoušet krásnou EKO-módu, 
dozvědět se mnoho užitečného. Pro děti 
od 3 do 15 let bude připravena soutěž i hrací 
koutek. Připraveno v rámci projektu Odpady 
a zdravý životní styl.
Burza věcí – můžete přinést oblečení, hračky 
i  sportovní potřeby. Věci si opatřete cedul-
kami se jménem, případně cenou a  sepište 
si na  papír seznam věcí, nebo buďte celou 
dobu přítomni. Z kapacitních důvodů pouze 
pro přihlášené na: pernicky.csop@seznam.cz.
A burza nápadů? Děti i my dospělí si budeme 
povídat – zajímají nás vaše názory, zkušenos-
ti a  tipy, jak předcházet vzniku odpadů, co 
umíte vyrobit atd. Bude vás to bavit!
Těšíme se na vás, vezměte s sebou i své zná-
mé. 

O ŠEVCI KUBOVI
16:00 / Městská knihovna
Divadýlko Mrak. Veselá, barevná pohád-
ka, při které se publikum baví od  začátku 
do konce. Švec Kuba má doma hodnou ženu 
Andulku, ale po  sérii za  sebou rychle jdou-
cích průšvihů, za  které může její hloupost, 
se Kuba rozhodne jít do  světa. Ve  světě se 
však setkává s hloupostí ve všech jejích po-
dobách... Kuba se vrátí domů a začne si vážit 
Andulčina dobrého srdce… Po  divadelním 

představení následuje tvořivá dílnička pro 
děti. Vstupné 20 Kč.

4/11 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. Akce se koná také 18. listopadu.

CYKLUS BLANKA KOSTŘICOVÁ UVÁDÍ
AUTORSKÉ ČTENÍ SYLVIE RICHTEROVÉ
19:00 / Městská knihovna
Prof.  PhDr.  Sylvie Richterová (1945 Brno) je 
ve  světě uznávaná prozaička, básnířka a  li-
terární vědkyně. V  České Třebové představí 
svoje dílo prozaické. Nebude to její první 
zdejší čtení – před třinácti lety vystoupila 
(společně s  Jiřím Kratochvilem) v  Modrém 
trpaslíku. Blanka Kostřicová přečte na  úvod 
večera svou povídku Everest a Trpaslík (z Tře-
bovských povídek), která je inspirována tím-
to prvním třebovským čtením Sylvie Richte-
rové.

5/11 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.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a to zejména začátečníkům. Setkání 
se uskuteční na téma Pokračujeme v kurentu. 
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

MEZINÁRODNÍ DEN ROMSKÉHO JAZYKA
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Zástupci organizací Ara Art, z. s. a Slovo 21, 
z. s. se rozhodli si tento den připomenout 
prostřednictvím veřejných prezentací rom-
ského jazyka. Ve  spolupráci s  klubem rom-
ských spisovatelů Paramisara (vypravěči) se 
publikum může přijít podívat do  knihoven 
v  Liberci, v  Rokycanech, v  Brně, v  Ostravě 
a také v České Třebové a poslechnout si po-
vídky romských spisovatelů jak v češtině, tak 
právě v romském jazyce. Součástí programu 
bude také romská hudba, ke  které romský 
jazyk neodmyslitelně patří. Průvodní slovo: 
Eva Danišová.

TRIO KUH – KÖHLDORFER – UHLÍŘ — 
HELEŠIC (JAZZ) 
19:00 / Malá scéna

EDI KÖHLDORFER – KYTARA studoval klasic-
kou kytaru na univerzitě v Grazu a jazzovou 
kytaru na  konzervatoři ve  Vídni, a  proto se 
cítí doma jak v klasické, tak i v jazzové hudbě.
FRANTIŠEK UHLÍŘ – BASS Absolvent konzer-
vatoře v  Brně. (1965–1971) Dlouhá léta byl 
členem skupiny SHQ Karla Velebného, Ba-
roque Jazz Q a skupin pianisty E. Viklického 
a  v  roce 1987 založil vlastní skupinu „FUT –
František Uhlíř Team.“ 
JAROMÍR HELEŠIC – DRUMS vyrůstal na jižní 
Moravě v  Mikulčicích. Od  konce 60. let žije 
v  Praze, kde působil v  různých jazzových 
formacích (Jazz Half Sextet, Jazz Nova), než 
zakotvil ve skupině kontrabasisty Luďka Hu-
lana. 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.

6/11 středa

JAKUB VENGLÁŘ: BARMA / MYANMAR: 
PEKELNÝ RÁJ
18:00 / Městská knihovna
Cestovatelský stand up o nejexotičtější zemi 
jihovýchodní Asie. Dlouho uzavřená zemič-
ka mezi Thajskem a  Indií skrývá víc, než by 
Indiana Jones stihl odhalit v  deseti filmech. 
Pradávná historie se mezi palmami proplétá 
se stále živými tradicemi, o kterých si v sou-
sedství vypráví jen nejstarší pamětníci. Kde 
nečarovali domorodí stavitelé pagod, tam se 
vyřádila sama příroda. A jestli vám nestačí se 
dívat, v Myanmaru je člověk pořád jen krůček 
od toho, aby se stal součástí šíleného vodní-
ho svátku nebo peprné historky.  Vstupné: 
50 Kč.
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7/11 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu, např. 
Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy‘s, 
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se 
na vás knihovnice Adéla. Akce se koná také 
14., 21. a 28. listopadu. 

OTEVŘENÁ KERAMICKÁ DÍLNA
15:00–18:00 / 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. Cena 
350 Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál, 2× 
výpal, oxidy, engoby, glazury), lektorka: Iveta 
Mutlová.

MÝTY A REALITA SAMETOVÉ REVOLUCE
17:00 / Městské muzeum
Přednášku prosloví doc. PhDr. Michal Stehlík, 
Ph.D. z Karlovy univerzity. Vstupné 20 Kč.

8/11 pátek

RANÁ PÉČE  
SE ZAMĚŘENÍM NA OČNÍ VADY
10:00–11:00 / ROSA rodinné centrum
Raná péče se zaměřením na  oční vady. Be-
seda o diagnostice, rehabilitaci, kompenzač-
ních pomůckách a o rozsahu poskytovaných 
služeb s poradkyněmi rané péče. Komu, kde 
a proč nabízí Společnost pro ranou péči svou 
odbornou pomoc? Co je cílem práce v rodi-
nách? Vstup volný.

LONGITAL (SK)
19:00 / Modrý trpaslík
Longital je trio, které tvoří Daniel Salontay 
a  Shina, hudební světoběžníci z  kopce nad 
Dunajem, který se kdysi jmenoval Longital, 
a  Marián Slávka, bubeník a  klavírista, který 
se k nim po letech vrátil. Kosmopolitní název 
koresponduje se životem umělecké a životní 
dvojice – pravděpodobně nejzcestovalejší 
slovenská skupina zahrála v dvanácti zemích 
Evropy, v Americe a Kanadě. Jízdné: 150 kč.

KAMELOT
19:00 / Velký sál kulturního centra
Koncert Romana Horkého a  skupiny Ka-
melot v  rámci turné k  novému albu „Země 
tvých dlaní.“ Skupina Kamelot nejen před-
staví a pokřtí nové písně, ale také zahraje své 
největší časem prověřené hity, přičemž ne-
jenom Roman je v parádní „formě“, ale celá 
kapela je ve  velmi dobré kondici. Zároveň 
Roman Horký uvede a  představí první čtyři 
díly svého jedinečného edukačního projektu 
„Kytarová dílna Romana Horkého“. Vstupné: 
230 Kč v předprodeji, na místě 250 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny. 

9/11 sobota

KERAMICKÉ OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK
9:30–13:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte v  sobotu na  dílnu, tvořit se svými 
dětmi. Užijte si s  námi výrobu neopakova-
telného dárku třeba pro babičku. Přihlášení 
předem, možno si domluvit i  termín na od-
poledne. Vstupné 70 Kč, v ceně výrobek. Dal-
ší výrobky 50 Kč/ks.

VEHIKL MODEL SHOW 2019
10:00–15:00 / VOŠ a SŠT Česká Třebová, areál 
Skalka
Pro veřejnost od  10 do  15 hodin, pro sou-
těžící od  8 do  16 hodin. Největší modelář-
ská soutěž a veřejná výstava ve východních 
Čechách, více jak 700 vystavených modelů 
a doprovodný program včetně vystaveného 
originálního trupu legendární stíhačky L-39. 

25 LET DPS KAJETÁNEK
19:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

11/11 pondělí

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
16:00 / ZŠ Habrmanova
Slavnostní akt k  uctění Dne válečných ve-
teránů proběhne v  pondělí 11. listopadu 
od  16:00 u  pomníku obětem obou světo-
vých válek před ZŠ Habrmanova.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
16:00 / park Javorka
Prodej svítících předmětů, lampionů, perní-
ků, čaje. 16:45 Příchod sv. Martina. 17:00 Sva-
tomartinský průvod Javorkou. 18:00 Ohňová 
překvapení. Pořádá ROSA rodinné centrum.

VZÁCNÉ HOUBY
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška mykologa M. Kříže. Vstupné dob-
rovolné.

KATEŘINA A MILOŠ MOTANI:  
EXPEDICE BORNEO 
19:00 / Velký sál kulturního centra
V pásmu se podíváme do rušných PŘÍSTAVŮ. 
Uchvátí nás prales, obrovský květ RAFLÉZIE, 
LÉTAJÍCÍ VEVERKY, létající lemuři a  létající 
žáby, medvědi malajští, ORANGUTANI, no-
saté opice KAHAU, opice makakové, okatý 
mrňavý NÁRTOUN, jedovatý savec lori, je-
dovatí hadi, škrtiči, delfíni orcely, ryby žijící 
na suchu, mrňaví krabi, bahenní sopky, velcí 
varani, rybičky Nemo. Na  řece KINABATA-
NAGAN najdeme vzácné TRPASLIČÍ SLONY 
bornejské, ulovíme krokodýla. Jeskyně GO-
MANTONG je plná ŠVÁBŮ, stonožek, neto-
pýrů a rorýsů. Zaposloucháme se do bubnů, 
moderní i orientální hudby. Uvidíme tradiční 
tance. Setkáme se s LOVCI LEBEK, obávaným 
kmenem IBAN a  pravými MOŘSKÝMI CIKÁ-
NY. Vstupné: 120 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

DIRTY DEEP (FR)
20:00 / Modrý trpaslík
Dirty Deep se vrací do  Modrého Trpaslíku! 
Říkají o sobě, že jsou něco mezi blues, Nirva-
nou a Led Zeppelin. Francouzský soubor ze 
Štrasburku Dirty Deep hraje chytlavé heavy 
blues ovlivněné folkem i  rockem. Původně 
jednočlenný projekt vznikl v roce 2010. Od té 
doby cestuje po  turné celou Evropou, aby 
šířil svou hudební víru. Svou muziku vnímá 
jako životní styl. Rytmus bicích, bublání basy, 
nabroušená kytara, tóny harmoniky a  zpěv 
jako určitý způsob vykoupení… Na  vystou-
peních Dirty Deep hraje zpěvák, harmonikář 
a kytarista Victor Sbrovazzor společně s Go-
effroym Sourpem, talentovaným bubeníkem 
z hiphopové kapely Art District, a nově i s ba-
sistou Adamem Lanfreyem. Výsledkem je 
velmi autentická, neopakovatelná, výbušná 
bluesová show. Jízdné: 130 Kč.

12/11 úterý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9:00–13:00 / SONS ČR z.s.
Základní a odborné poradenství pro zrakově 
hendikepované. Předvedeme kompenzač-
ní pomůcky pro domácnost. Vystavovatelé: 
Tyflopomůcky Olomouc, Ergones, sociál-
ní firma Olomouc. Sídlíme v  Mlýnské ulici 
900, Česká Třebová (vila církve Čs. husitské, 
vstup je zadním vchodem). Tel: 465 535 325, 
607 657 188, ceskatrebova-odbocka@sons.cz

MALÝ MUZEJNÍK 
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Je určen dětem od  5 do  12 let. Setkání se 
uskuteční na téma Jabkance. Cena každé lek-
ce je 20 Kč. Lektor: Bc. Pavla Šedivá.
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LISTOVÁNÍ.CZ: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
17:00 / Městská knihovna
Jestli také patříte mezi děti socialismu, pak se 
ve vás při scénickém čtení zaručeně probu-
dí proud vašich vlastních vzpomínek, emocí 
a zážitků. A jestli jste se narodili až po same-
tové revoluci, zůstanete v  úžasu nad tím, 
v čem vaši rodiče každodenně žili a jak moc 
se tehdejší svět lišil od  dnešního. A  možná 
také budete lépe chápat, čím jsme pozname-
náni dodnes. Účinkují: Jiří Ressler (alt. Pavel 
Oubram) a Věra Hollá. Vstupné: 50 Kč.

13/11 středa

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit originální dárek. S  se-
bou 1–2 trika, na  místě je možné zakou-
pit k  zdobení textilní tašku nebo staho-
vací batůžek, lektor Monika Kaplanová, 
přihlášení a  další info na  tel. 737  901  339 
či kaplanovamoni@seznam.cz. Vstupné: 
130 Kč.

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

14/11 čtvrtek

LAPAČ SNŮ
16:00–19:00 / 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. Cena 
150 Kč, lektorka: Gaby Velecká.

POLITIKA KSČ NA ÚZEMÍ OKRESU  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ V ROCE 1989 
17:00 / Městské muzeum
Přednášku prosloví Mgr.  Radim Dušek ze 
Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí. 
Vstupné 20 Kč.

SHIRLEY VALENTINE
19:00 / Velký sál kulturního centra 
Bravurní komedie o hledání sebe sama je ur-
čena nejen ženám středního věku, ale všem, 
kdo mají rádi dobrou zábavu.
One woman show Simony Stašové. Shirley 
Valentine je jméno dívky, kterou ta součas-
ná, čtyřicetiletá matka rodiny a  manželka 
počestného občana, už dávno není. I když se 
musí starat hlavně o to, aby život její rodiny 
žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kole-
jích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, 
v  ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu 
své kamarádky a udělá něco, co se od ní ne-
očekává – odjede na dovolenou do míst, kde 
se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začí-
ná nový život, nové dobrodružství, všechno 
to, co už považovala za  ztracené. Bravurní 
komedie o hledání vlastní identity. Vstupné: 
380 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

15/11 pátek

SAMETOVÝ ŘEČI… V LISTOPADU
20:00 / Modrý trpaslík
Co bylo? Kde jsme byli? A  dnes? Vzpomín-
kový večer s projekcí dobových dokumentů 
a diskuzí. Jízdné dobrovolné.

16/11 sobota

JABKANCOVÁ POUŤ
7:00 / před chalupou U Kostelíčka
Prodej jabkanců od 7 hodin. Odpolední pro-
gram od 13:30 hodin. Podrobnější informace 
na plakátech. Pořadatelem akce je Spolek 
od sv. Kateřiny.

O PRINCEZNĚ A VYSAVAČI
16:00 / Městská knihovna
Malé velké divadlo. Rozmazlená princezna, 
Král, Vysavač von Odér, Pes Mop von Šmu-
cík a  spravedlivá Chůva vám zahrají příběh 
o  jednom království, které skrývá velké ta-
jemství. Po divadelním představení následu-
je tvořivá dílnička pro děti. Vstupné 20 Kč.

CESTOMÁNIE: ALBÁNIE
16:00 / Církev adventistů sedmého dne
Přednáška s  cestovatelem a  etnologem 
Mgr.  Liborem Drahoňovským ve  sborovém 
domě Církve adventistů sedmého dne na uli-
ci Smetanova 1451 v České Třebové. Vstupné 
dobrovolné.

17/11 neděle

SLAVNOSTNÍ VEČER  
K VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989 
18:00 / Velký sál kulturního centra
Na  večeru zazní projevy vedení města. Vy-
stoupí: Smíšený pěvecký sbor Bendl, sbor-
mistr Josef Menšík a David Lukáš, žáci a uči-
telé Základní umělecké školy Česká Třebová, 
Dětský pěvecký sbor Kajetánek, sbormistr 

Petra Kotyzová, Taneční orchestr pod vede-
ním Milana Špičáka, žáci literárně dramatic-
kého oboru. Moderuje: Jana Voleská.
Vstupné volné, na  akci je nutné si vyzved-
nout místenku v Informačním centru v Měst-
ské muzeu nebo 1 hodinu před akcí na po-
kladně KC.

18/11 pondělí

PROJEKT BABIČKA
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hra-
vém snímku snaží oživit vzpomínky svých 
babiček. Zorganizují setkání. Maďarská ži-
dovka, dávná obdivovatelka Hitlera a  býva-
lá britská špionka se vydávají na  netradiční 
road trip. Dokument, 93 min. Vstup zdarma.

19/11 úterý

UKLÍZÍME HRAVĚ, ZDRAVĚ
11:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si popovídat s  Monikou Bartoníčko-
vou o  jejích zkušenostech s  výrobky firmy 
Eurona by Cerny, o  šetrných výrobcích pro 
miminka, o prostředcích, které čistí a neško-
dí… s praktickými ukázkami.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturního 
okruhu. Setkání se uskuteční na téma Skvrny 
a  čáry III. Abstrakce 2. poloviny 20. století. 
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Lud-
mila Kesselgruberová, Ph.D.

20/11 středa

LUKÁŠ PAVLÁSEK: KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
19:00 / Velký sál kulturního centra 
90 minutová one man show s  podtitulem 
Češi, alkohol a Rock and roll je klasickou stan-
dup comedy, jen komik a mikrofon. Dozvíte 
se, který národ je nejlepší na světě, kde začí-
ná zóna debilů, proč pití prospívá naší civili-
zaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil 
Václav Klaus, povíme si, jak strávit pořádnou 
dovolenou, kterou nám pokazí dámská jíz-
da, sestavíme si nekompromisní punkovou 
kapelu, rozebereme si některé lidové písně 
a  nakonec si všichni společně zazpíváme 
o tom, co nám leze na nervy, protože správ-
nej Čech není nikdy spokojenej...
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nej-
výraznější tváře české standup comedy, na-
točil desítky výstupů do  pořadů Na  stojáka 
a Comedy club a absolvoval stovky vystou-
pení. Jeho celovečerní speciál je esencí toho 
nejlepšího z jeho tvorby. Vstupné v předpro-
deji: 220 Kč, na místě 250 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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21/11 čtvrtek

CÁRY STARÝCH FILMŮ.  
HISTORIE ČESKÉHO UNDERGROUNDU
17:00 / Městské muzeum
Přednášku prosloví František Stárek. 
Vstupné 20 Kč.

MAROKO NA KOLE
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška Radomíra Čížka. Vstupné dobro-
volné.

22/11 pátek

SE SWINGÁČEM KOLEM SVĚTA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Velký swingový orchestr Česká Třebo-
vá.  Zpěv: Iva Kolářová, Petr Skalický, To-
máš Fuchs, Kristýna Slívová. Řídí: Milan 
Špičák. Průvodní slovo: Zuzana Kupková. 
Vstupné: 220 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

DUB SIRENS 4/WITH ENERGY OF DUB
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Další díl nepravidelného mejda-
nu Dub Sirens míří po dlouhé době do klu-
bu Modrý Trpaslík. Představí se Energy 
Of Dub a  místní partička Concrete Safari. 
Jízdné: 80 Kč.

23/11 sobota

KERAMICKÉ OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK
9:30–13:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte v  sobotu na  dílnu, tvořit se svými 
dětmi. Užijte si s  námi výrobu neopakova-
telného dárku třeba pro babičku. Přihlášení 
předem, možno si domluvit i  termín na od-
poledne. Vstupné 70 Kč, v ceně výrobek. Dal-
ší výrobky 50 Kč/ks.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
16:00 / Městská knihovna
Divadlo Koráb. V klasické pohádce v prove-
dení Divadla Koráb hrají herci, loutky a v hoj-
né míře i písničky. Dlouhý se ze svých čtyřice-
ti centimetrů dokáže vytáhnout až do dvou 
metrů, Široký se šíří k neudržení a Bystrozra-
ký po sundání šátku bystří své světelné oči. 
Uvidíte statečného prince, krásnou prin-
ceznu a  škodolibého Černokněžníka který 
princeznu unese na svůj zámek. A to je právě 
něco pro Dlouhého, Širokého a  Bystrozra-
kého! Po  divadelním představení následuje 
tvořivá dílnička pro děti. Vstupné 20 Kč.

24/11 neděle

LOTRANDO A ZUBEJDA
15:00 / Malá scéna 
Nově připravovaná muzikálová pohádka 
Lotrando a Zubejda je určena pro děti od tří 
do dvanácti let. Pohádka je přepsaná podle 
filmové předlohy Zdeňka Svěráka a  Jaro-

slava Uhlíře do  divadelního scénáře. Díky 
jejich podpoře můžete očekávat v pohádce 
známé krásné písně, které pohádku provází. 
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro 
je vždy silnější než zlo. Také pomoci dětem 
ukázat správný směr, jak býti dobrým a sluš-
ným člověkem. Vstupné: 70 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

25/11 pondělí

CHALLENGE SIAMSKÁ DVOJČATA
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Máš rád/a výzvy? Pokud je tvá odpověď 
ANO, přijď za námi na Teenspace vyzkoušet 
siamská dvojčata. Těší se na tebe knihovnice 
Adéla.

26/11 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum 
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Setkání se uskuteční na téma 
Počátky Jabkancové pouti a  její zakladatelé. 
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Še-
bela.

KPH – 58. koncertní předplatné, 
510. hudební večer
ČENĚK PAVLÍK A MIROSLAV SEKERA 
(HOUSLE A KLAVÍR)
19:00 / Malá scéna 
Čeněk Pavlík – jako sólista a  později i  člen 
Guarneri Tria Prague vystupoval v téměř še-
desáti zemích světa na více než 3000 koncer-
tech. Ve stylu jeho hry je nejvíce ceněn hlu-
boký prožitek, smysl pro detail a svěží projev.

Miroslav Sekera – český klavírní virtuos. 
Ve  slavném Formanově filmu Amadeus 
(1984) si zahrál malého W. A. Mozarta. Již 
mnoho let je sólistou Symfonického orchest-
ru hl. města Prahy FOK, spolupracuje se 
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu 
a pravidelně vystupuje v tuzemsku i zahrani-
čí. Vstupné: 150 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.

27/11 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.

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

TARA FUKI
20:00 / Modrý trpaslík
Obě violoncellistky se hudbě věnují od ma-
lička (konzervatoř, studium muzikologie, 
různé hudební projekty), ale až jejich spo-
lečným setkáním v Brně v roce 2000 mohlo 
vzniknout duo Tara Fuki… Hudba Tara Fuki 
je naprosto svébytná (své kořeny má ve spo-
lečných improvizacích, které jsou postupně 
hlouběji propracovávány), křehce dynamic-
ká a výrazově nesmírně bohatá. Obohacená 
o  otisky různých hudebních stylů s  příchutí 
dálek, vytváří originální krasohled ženské-
ho nitra. Od  svého vzniku slaví Tara Fuki 
koncertní úspěchy po celé Evropě a střední 
Americe. Jízdné: 150 Kč.

28/11 čtvrtek

JARMARK
15:00–17:30 / ZŠ Habrmanova
Tradiční akce pro rodiče žáků a  příznivce 
školy. Výdělek z Jarmarku bude tentokrát vě-
nován na nákup osvětlení, které by ozdobilo 
borovici před naší školou. Přijďte si něco hez-
kého koupit, nechte se obsloužit v kavárnič-
kách, vyfoťte se s vánoční dekorací, vyrobte 
si s  dětmi drobný dáreček, poslechněte si 
vystoupení dětí nebo se jen projděte na naší 
škole. Navštivte nás a pomozte nám rozsvítit 
vánoční strom!

ROK 1989 V ČESKOSLOVENSKU
17:00 / Městské muzeum
Přednášku prosloví PhDr. Martin Boštík z Re-
gionálního muzea v Litomyšli. Vstupné 20 Kč.

VYSTOUPENÍ  
LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU 
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
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29/11 pátek

NA SPRÁVNÉ ADRESE
19:00 / Velký sál kulturního centra
DS Hýbl Česká Třebová. Bývalá kabaret-
ní hvězda pronajímá pokoje studentkám. 
Protože se chce odstěhovat na venkov, roz-
hodne se podat inzerát na pronájem celého 
bytu. Současně si podají inzerát obě její pod-
nájemnice. První, studentka hry na  klavír, 
hledá žáka, aby si trochu přivydělala, druhá, 
studentka malířství, hledá model na  obraz 
Spartaka. Aby toho nebylo dost, služka maji-
telky bytu hledá snoubence a podá si inzerát 
také... Všechny čtyři inzeráty mají náhodou 
shodnou značku „PPS“. Každá však znamená 
něco jiného. A pak už jen stačí, aby zazvonil 
zvonek u  dveří a  objevil se první zájemce. 
Hrají: Michaela Svobodová, Otto Plíva, Dani-
ela Stránská, Jiří Holý, Tereza Andělová, Jan 
Vytlačil, Petra Bártová, Adam Pávek. Režie: 
Jiří Jireš. Vstupné: 180 Kč.
Předprodej vstupenek na Informačním cent-
ru v Městském muzeu a 1 hodinu před před-
stavením.

LENI / HITLEROVA FILMAŘKA
20:00 / Modrý trpaslík
Divadlo Triarius. Blízké a zcela fiktivní setkání 
Leni Riefenstahl a Johnnyho Carsona v jeho 
jedinečné televizní show. Rok 1976. Jaká je 
odpovědnost umělce za  jeho dílo? Jaká je 
hranice mezi posluhováním ideologii, aktiv-
ní spoluúčastí na  budování režimu a  umě-
leckou tvorbou? Je možné převzít odpověd-
nost za dobu, v které tvoříme? Text: Valéria 
Schulzová, Roman Oklešák. Režie: Triarius. 
Hrají: Jana Voleská, Josef Jan Kopecký, Matěj 
Jelínek, Lenka Špaisová, Jan Gregar. Jízdné: 
100 Kč.

30/11 sobota

ADVENT V DDM
14:00–17:00 / DDM Kamarád
Dům dětí a  mládeže Kamarád vás srdeč-
ně zve na  akci Advent v  DDM. V  tento den 
si u  nás můžete nakoupit drobné vánoční 
dárky, které si pro vás připraví děti ze zájmo-
vých kroužků. Po celou dobu konání akce se 
můžete zúčastnit workshopů, relaxovat s vá-
nočním punčem, hudbou, tancem a  ochut-
návkou cukroví.

POHÁDKA POŠŤÁCKÁ
16:00 / Městská knihovna
MIMo.s. Byli jste někdy na staré poště? A byli 
jste tam v noci? A víte, co se stane, když ne-
napíšete na  dopis adresu? V  Pohádce poš-
ťácké se na starou poštu podíváte s panem 
Kolbabou, v noci se seznámíte s poštovními 
skřítky a  kvůli dopisu bez adresy projedete 
celou českou zemi. Po divadelním představe-
ní následuje tvořivá dílnička pro děti. Vstup-
né 20 Kč.

NA SPRÁVNÉ ADRESE
19:00 / Velký sál kulturního centra

DS Hýbl Česká Třebová. BONUSOVÉ předsta-
vení, pro držitele karty předplatitele Diva-
delní předplatné Podzim 2019 platí snížené 
vstupné – bez nároku na  místo. Prosím za-
kupte si vstupenky. Vstupné: 180 Kč, před-
platitelé DP 90 Kč.
Předprodej vstupenek na Informačním cent-
ru v Městském muzeu a 1 hodinu před kon-
certem v pokladně.

1/12 neděle

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU
16:30 / Staré náměstí

VÍCEDENNÍ AKCE
1–3/11

HERNÍ VÍKEND
DDM Kamarád
Od pátku 1. 11. 2019 od 18:00 hod. do nedě-
le 3. 11. 2019 do 12:00 hodin. Téměř nonstop 
hraní moderních deskových a karetních her. 
V sobotu 2. 11. 2019 proběhne turnaj v karet-
ní hře s balíčky Key Forge – vstupné do tur-
naje – 50 Kč. Za  250 Kč je možné zakoupit 
unikátní balíček ze hry Key Forge. Vstupné 
na celý Herní víkend je 40 Kč.

15–16/11

NOCOVÁNÍ V ROSE HALLOWEENSKÉ
ROSA rodinné centrum
Od  17:00 do  15:00 následujícího dne, pro 
děti od 5 let samostatně, mladší s rodiči, hry 
+ tvoření, cena 300 Kč, sleva pro sourozen-
ce a  majitele Rodinných pasů. Připraveny 
budou různé hry a  tvořivé dílny. Přihlášení 
do 12. listopadu.

25–29/11

ADVENTNÍ DEKORACE
ROSA rodinné centrum

Tvoříme celý týden v době 9:00–11:30. K dis-
pozici budou větvičky a  přírodniny, zakou-
pení korpusů věnců, zapichováků pod svíčky 
i další dekorace. Můžete si přinést i své ozdo-
by k dekorování. Přijďte do herny, cena deko-
race dle použitého materiálu.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, v ne-
děli 17. listopadu 2019 otevřeno.

20/9–10/11

OD KOŠILKY K RUBÁŠI ANEB NAROZENÍ 
A SMRT V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE
Městské muzeum
Putovní výstava Regionálního muzea v Chru-
dimi představí lidové zvyky a  obyčeje při 
zlomových okamžicích lidské existence – 
narození a  smrti, kolem nichž se rozvinulo 
množství pověr a obřadů. Výstava bude do-
plněna předměty s vazbou na Českotřebov-
sko. Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 
2019.

9/10–3/11

VOJTĚCH JIRÁSKO – BÁJE A POHÁDKY
PETR NOVÁK Z JAROMĚŘE – KONĚ A ŽENY
Výstavní síň Česká Třebová
Oba tvůrce spojuje nejen blízkost ateliérů 
na  bastionu IV v  Josefově, ale hlavně figu-
rativní ztvárnění představ o  světě prostou-
peném harmonisující jednotou a  hudební 
krásou. Kritériem tvorby je pro oba autory 
přirozenost výrazu a úcta k materiálům. Ob-
divují se velkým tvůrcům minulosti, v jejichž 
odkazu se snaží pokračovat a  rozvíjet ho 
ve  vztahu k  původním hodnotám evrop-
ského umění. Otevřeno denně 9:00–12:00 
a 14:00–17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

9/11–1/12

15 HLAV V RÁMU
Výstavní síň Česká Třebová
Je to již několik roků, kdy se skupina fotogra-
fů z  různých koutů republiky nepravidelně 
schází v České Třebové, aby si navzájem uka-
zovali své fotografie.
Čas nazrál, a hlavní organizátor setkávání Ra-
dovan Guziur přišel s  návrhem, aby se sku-
pina představila i  třebovské veřejnosti. Tak 
vznikla myšlenka společné výstavy, která je 
připravena k prezentaci v místní výstavní síni 
kulturního centra.
V  listopadu zde patnáct autorů vystaví své 
fotografie, aby se podrobily kritice návštěv-
níků, kteří přijdou, nejen na vernisáž v pátek 
8. listopadu v 18:00 hodin. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.
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30/9–31/12

KNIHOVNICE VYSTAVUJÍ
Městská knihovna
Obrazy a  obrázky knihovnice Jany Koďous-
kové, Anety Pirklové, Hany Sychrové a Adély 
Kusé, fotografie Kamily Šefcové.

KINO SVĚT
2/11 sobota

ADDAMSOVA RODINA (USA) 2D
17:00 
MÁTE POCIT, ŽE VAŠE RODINA JE DIVNÁ? Při-
pravte si prsty na  lusknutí! Na plátna kin se 
vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrá-
vá všechny soutěže na Halloween. Tentokrát 
se členové této vtipné a  výstřední rodinky 
představí v  animované podobě. Malí i  vel-
cí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, 
protože Addamsovi se budou snažit mermo-
mocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své 
okolí k nezaplacení. Režie: G. Tiernan, C. Ver-
non. Mládeži přístupno, animovaný, dabing, 
84 min. Vstupné: 120 Kč.

3/11 neděle

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (USA) 2D 
17:00
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je 
smyslem jeho života. A  tím bylo starat se 
a  chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček 
Andy, nebo holčička Bonnie. Když však Bon-
nie přinese do svého pokojíku novou hračku, 
které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho 
věrným kamarádům docela nový velký svět. 
Režie: J. Cooley. Mládeži přístupno, animova-
ný, rodinný, český dabing, 100 min. Vstupné: 
100 Kč.

4/11 pondělí

ABSTINENT (ČR) 2D 
19:00
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pa-
cientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak 
na místě, které si většina lidí spojuje s už star-
šími, profesionálními opilci. Jenže realita je 
jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál 
častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. 
Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen 
dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. 
Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné 
časy na  pořádnou pařbu s  partou, na  ran-
de s  holkou nebo na  pivko či něco ostřejší-
ho s  kámošem. Adam byl přesvědčený, že 
má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako 
účinný lék proti nudě, připadal si po  něm 
mnohem odvázanější a  vtipnější. A  jeho 
rodiče? Ti byli v  pohodě a  díky bohu si ho 
moc nevšímali. Jenomže pak se to podělalo 
a přišel nevyhnutelný průšvih. Hrají: J. Trojan, 
J. Bechyňová, Š. Fridrich, V. Fridrich... Režie: 
D. Vigner. Mládeži přístupno od  12 let, dra-
ma, 78 min. Vstupné: 120 Kč.

6/11 středa

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD (USA) 2D 
19:00
Děj navazuje po 28 letech na události z Ter-
minátora 2: Den zúčtování, kdy Skynet po-
sílá z  budoucnosti nového modifikovaného 
terminátora (Gabriel Luna) z tekutého kovu, 
aby ukončil život Dani Ramos (Natalia Reyes), 
kterou ochraňuje Grace (Mackenzie Davis). 
V boji o život proti novému druhu terminá-
tora z tekutého kovu přicházejí Dani a Grace 
na  pomoc ve  svých ikonických rolích Sarah 
Connor (Linda Hamilton) a  T-800 (Arnold 
Schwarzenegger). Režie: T. Miller. Mláde-
ži přístupno od  12 let, akční, sci-fi, titulky, 
134 min. Vstupné: 130 Kč.

10/11 neděle

ŽENSKÁ NA VRCHOLU (ČR/SR) 2D 
17:00
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná 
majitelka biokavárny Helena (Anna Polív-
ková), odjíždí na  popud své tety Ely (Jana 
Krausová) s  nadšeným osmiletým synem 
Mikulášem strávit advent na horách, aby se 
tak vyhla svému citovému problému. Díky 
své roztržitosti a  hře osudu se ocitá ve  vy-
sokohorské chatě Samota. Tam potkává dva 
muže, ač o  žádné seznamování opravdu 
nestojí. Jedním je horal a milovník adrenali-
nových sportů Richard (Martin Dejdar) a dru-
hým jeho bratr (Marek Němec), vážený člen 
horské služby, ale hlavně milovník žen a zá-
bavy. Tahle nesourodá partička se ve  sně-
hem zapadané Samotě rozhodně nenudí. 
A  to Helena ještě netuší, že její starostlivá, 
milující matka (Jana Preissová) donutí pro-
testujícího otce (Bolek Polívka), aby vyrazili 
na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí 
být přece pohromadě! Režie: L. Kny. Mláde-
ži přístupno, romantická komedie, 105 min. 
Vstupné: 130 Kč.

13/11 středa

STÁHNI A ZEMŘEŠ (USA) 2D 
19:00
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplika-
ci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas 
zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert 
nebo již každému začal děsivý odpočet? Hra-
jí: A. Winters, E. Lail... Režie: J. Dec. Mládeži 
přístupno od 15 let, thriller, horor, titulky, 100 
min. Vstupné: 120 Kč.

15/11 pátek

BIO SENIOR
ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR) 2D 
17:00
Jaký je život rozvedených mužů, odděle-
ných naštvanou exmanželkou od stolu, lože 
a  účtu? Jak zapůsobí rozvod na  jejich mo-
rálku a  sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf 
(Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, 
je po  rozvodu způsobeném nerozvážnou 
milostnou avantýrou nucen přestěhovat 
se z  přepychu velkoměsta do  venkovského 
hotelu, který vlastní se svým prostopášným 
bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler)... Režie: 
Z. Marinovová. Mládeži přístupno od 12 let, 
komedie, 95 min. Vstupné: 60 Kč.

16/11 sobota

FANY A PES (NĚMECKO, BELGIE, LUCEM-
BURSKO, ČR) 2D 
16:00
Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany 
se stará o  Sputnika, psa své nejlepší ka-
marádky Sophie, která odjela s  maminkou 
na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku 
školního roku se však Sophie do třídy nevrá-
tila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako 
mnoho jiných uprchla s  rodinou na  Západ. 
Ze třídy mizí i další děti, a pro Fany tak začíná 
dobrodružství při hledání kamarádky, které 
ji zavede do  víru začínajících pravidelných 
pondělních demonstrací i  na  státní hrani-
ce, ale zapříčiní i  konflikty s  její prorežimní 
učitelkou. Zdá se, že se věci začínají dávat 
do pohybu... Příběh Fany líčí průběh pokoj-
né revoluce na podzim roku 1989 z pohledu 
dítěte. Režie: R. Kukula, M. Bruhn. Mládeži 
přístupno, animovaný, český dabing, 80 min. 
Vstupné: 100 Kč.

18/11 pondělí

HRA (ČESKO, ARGENTINA, JIŽNÍ KOREA) 2D 
19:00
Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele ob-
lastního divadla, se začne rozpadat poté, co 
se rozhodne zrealizovat svůj sen, ambicióz-
ní adaptaci Euripidova klasického dramatu 
o Faidře. Během zkoušek přijde o dva hlavní 
protagonisty a  město mu vyhrožuje kráce-
ním rozpočtu kvůli politickému obsahu jeho 
adaptace. Petr se zamiluje do hlavní herečky 
Karolíny (Elizaveta Maximová). Napětí doma 
se stupňuje. Petr se rodinného života pří-



17

ORGANIZACE / LISTOPAD 2019

liš neúčastní ani jako manžel, ani jako otec. 
Krátce před premiérou ho obě ženy opouští. 
Jeho žena (Marika Šoposká) už toho má dost 
a  Karolína prostě zmizí. Petr se na  poslední 
chvíli snaží zachránit své dílo, ale hra je fias-
ko. Zničený začne lepit dohromady střípky 
svého rozbitého života. Ale není na  to už 
pozdě? Režie: A. F. Almendras. Mládeži pří-
stupno od  12 let, drama, komedie, 93 min. 
Vstupné: 100 Kč.

25/11 pondělí

VLASTNÍCI (ČR) 2D 
19:00
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manže-
lem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby spo-
lečnými silami dům zachránili. Novomanželé 
Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nad-
šením připojují. Paní Roubíčková (Klára Me-
líšková) pedantsky kontroluje řádný průběh 
schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) 
všechno iniciativně komentuje. Naivní pan 
Švec (David Novotný) zastupuje svoji ma-
minku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) 
s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způ-
soby, jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nit-
ranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě 
a  pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje 
jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři 
Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), 
jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) 
zatím nic nekomentuje… Režie: J. Havelka. 
Mládeži přístupno, komedie, drama, 96 min. 
Vstupné: 130 Kč.

27/11 středa

AMNESTIE (ČR/SR) 2D 
19:00
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna 
největší vzpouru ve vězeňské historii Česko-
slovenska a spolu s ní i příběh, který odráží 
obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 
1989. Film jde do kin jako příspěvek k výro-
čí Sametové revoluce, na  události a  drama-
tickou dobu se ale dívá jinak, než by mohli 
diváci očekávat. Očima jednoho z  vězňů 
z  prostředí věznice pro nejtěžší případy 
v Leopoldově, jehož příběh se uzavře během 
divoké vzpoury. Velkou roli v něm mají i po-
stavy Anny Geislerové a Marka Vašuta. Režie: 
J. Karásek. Mládeži přístupno od 15 let, dra-
ma, thriller, 127 min. Vstupné: 120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Vytvářejte obsah novin i  vy! Těšíme se 
na vaše příspěvky a pozvánky na akce. Uzá-
věrka pro příští vydání Českotřebovských 
novin je 15. listopadu. Texty a  fotografie 
posílejte na  redakce@ceska-trebova.cz. 
Ceník inzerce i archiv starších čísel novin 
najdete na www.ceskotreboskenoviny.cz.
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