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LISTOPADOVÉ NOVINY
Při příležitosti 30. výročí listopadových 
událostí roku 1989 připravilo městské 
muzeum pro veřejnost několik před-
nášek a město naplánovalo slavnostní 
večer. V městské knihovně můžete na-
vštívit scénické čtení Mé dětství v soci-
alismu, ale nebude chybět ani tradiční 
Pohádkový listopad pro rodiny s dětmi. 
Tento měsíc vám kalendář akcí nabízí 
i Herní víkend, Podzimní doteky, Burzu 
věcí a nápadů v Ekocentru Podorlicko, 
Otevřenou keramickou dílnu v DDM Ka-
marád, koncert k 25 letům DPS Kajetá-
nek, Vehikl model show, Svatomartinský 
průvod rodinného centra ROSA, tradiční 
Jabkancovou pouť a mnoho, mnoho dal-
šího. 
Milovníci divadla, koncertů, seminářů či 
výstav mají z čeho vybírat.
V rozhovoru jsme si povídali s režisérem 
DS Hýbl Jiřím Jirešem nejen o chystané 
premiéře. Tak se pusťte do čtení!
Příjemný podzim přeje

Hana Sychrová, redaktorka OTUŽILCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z.S. SE PŘEDSTAVUJÍ…
Město Česká Třebová je známé tím, že v jeho 
regionu žijí občané velkou spoustou aktivit. 
Jsou to aktivity různého charakteru, napří-
klad na poli kultury, umění, vzdělávání a také 
sportu. Právě sportovní aktivity jsou mezi 
jeho občany velmi oblíbené, seznam pro-
vozovaných sportů na  území města by byl 
dlouhý a  vyjmenovat je všechny by zabralo 
na  papíře spoustu místa. Svědčí to o  zájmu 
lidí věnovat svůj volný čas péči o své zdraví 
a zvyšování tělesné zdatnosti.
Ačkoliv by se zdálo, že širokou škálu sportů 
ve městě je možné rozšířit již jen stěží, přesto 
se tak stalo. Zhruba již před pěti lety se tu ob-
jevila nepatrná skupinka nadšenců tvořená 
místními občany společně s kamarády z Ústí 
nad Orlicí, kterým byla místní nabídka malá 
a  táhlo je to směrem, který neměl dosud 
ve městě Česká Třebová zastoupení – Otuži-
lecké zimní plavání. Samotný začátek, jak už 
to bývá, bylo klasické vyhecování mezi ka-
marády a  touha vyzkoušet dosud nepozna-
né. Nápad zkusit vstoupit v  zimním období 
do napůl zamrzlé Tiché Orlice na vodáckém 
tábořišti v  Cakli a  udělat pár temp byl přes 
počáteční přirozený strach prostě neodola-
telný. Nápad, který změnil jeho účastníkům 
život téměř od základů. Od té doby proteklo 
přes jez v Cakli mnoho vody. Ukázalo se, že 
fantastické pocity po  plavání, doprovázené 
pravidelným vyplavením endorfinů do  žil, 
se staly drogou, bez které si dnes již zdatní 

třebovští otužilci neumí svůj život představit. 
K tomu přispělo také zjištění, že postupným 
tréninkem v  ledové vodě zmizely zdravotní 
neduhy, které se s  přibývajícím věkem ob-
jevují. Jednoho přestaly bolet záda, tu dru-
hou kyčle, další se zbavil alergie, tenhle zase 
ve  vodě výborně regeneruje po  dálkovém 
běhu atd. To jsou už benefity, které se ne-
dají přehlédnout. K  tomu se přidává radost 
z pobytu v přírodě, času tráveného společně 
s přáteli a spousta legrace. Netrvalo dlouho 
a uvedené benefity oslovily další plavce, kte-
ří se k  původní skupince přidali. Začalo ob-
dobí, kdy se naši novopečení otužilci začali 
pokoušet sesbírat pár bodů na otužileckých 
soutěžích.

pokračování na straně 23 >

PŘIPOMÍNKOVÉ AKCE V MĚSÍCI LISTOPAD
Měsíc listopad je plný zajímavých výročí, 
která si mohou občané společně připome-
nout při připomínkových akcích, které pořá-
dá Město Česká Třebová společně se svými 
příspěvkovými organizacemi. Slavnostní akt 
k  uctění Dne válečných veteránů proběhne 
v pondělí 11. listopadu od 16:00 u pomníku 
obětem obou světových válek před ZŠ Habr-
manova. Slavnostní večer k  výročí třiceti let 
od revolučních událostí roku 1989 proběhne 
dne 17. listopadu od  18:00 ve  velkém sále 
Kulturního centra Česká Třebová. V  úvodu 
večera zazní slavnostní projevy vedení města 
a následně vystoupí dětský pěvecký sbor Ka-
jetánek, smíšený pěvecký sbor Bendl, literár-
ně dramatický obor ZUŠ a  taneční orchestr 
ZUŠ. Vstup na  slavnostní večer bude volný. 
Místenky jsou k vyzvednutí v turistickém in-
formačním centru ve výstavní budově měst-
ského muzea, nebo hodinu před začátkem 
akce v pokladně Kulturního centra Česká Tře-
bová. Městské příspěvkové organizace v sou-
vislosti s kulatým výročím sametové revolu-
ce pořádají také řadu workshopů pro školy 
a  dalších akcí pro veřejnost, jejichž přehled 
najdete v kalendáři akcí těchto novin.

Jiří Holý, mediální asistent města

Otužilci Česká Třebová, z. s.
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V  souladu s  usnesením rady města 
č. 970 ze dne 9. 9. 2019 upozorňujeme, že 
město Česká Třebová má v úmyslu v roce 
2020 významně navýšit cenu za  zřízení 
věcných břemen.
Město má současně zájem na majetkopráv-
ním narovnání všech inženýrských sítí ulože-
ných do městských pozemků, a proto nabízí 
vlastníkům sítí zachování stávající výše úhra-
dy za  věcné břemeno všem, kteří předloží 
odboru majetku města doklady pro zřízení 
věcných břemen nezbytné do  konce roku 
2019.

INFORMACE O SILNIČNÍCH PRACÍCH
Řidiči si zajisté všimli dvou velkých dopravních omezení, která momentálně ovlivňují dopra-
vu ve městě Česká Třebová. Nejcitelnější jsou pravděpodobně dopravní omezení na hlavním 
průtahu města, tedy silnici 1/14, které zhotovuje firma EUROVIA CS a.s. pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Termín ukončení oprav na této silnici první třídy je aktuálně stanoven ke 30. 
10. 2019. Položení finálního povrchu silnice proběhne během posledního víkendu uzavírky. 
Po ukončení objížďky po ulici Slovanská byla vykonána prohlídka objízdné trasy za účelem 
zaznamenání vzniklých závad. Termín jejich odstranění je 15. 11. 2019. Akce bude hrazena in-
vestorem oprav na silnici 1/14 z rozpočtu stavby. Souběžně s opravou hlavní silnice probíhala 
také výměna osvětlení, která již byla dokončena. Dále je do 3. 11. prováděna rekonstrukce 
chodníků, které budou před zimou provizorně upraveny pro snadnější údržbu. Finální oprava 
chodníků začne probíhat příští rok v měsíci dubnu. 
Druhé dopravní omezení ovlivňující dopravu ve městě je oprava silnice v Litomyšlské ulici. 
Jedná se o investici Pardubického kraje a zhotovitelem je firma M-Silnice a. s., která předpo-
kládá ukončení prací v úseku od světelné křižovatky po železniční podjezd do 15. 11. 2019. 
Stavba měla být po  celou dobu částečně průjezdná na  třech místech, ale kvůli zjištěním 
o špatném stavu potrubí v okolí železničního podjezdu bude muset být tento nejvýše polo-
žený průjezdný úsek na několik dní dopravě uzavřen. Termín uzavření bude v dostatečném 
předstihu uveřejněn na městském webu a facebookových stránkách. 
Další investicí Pardubického kraje v České Třebové bude rekonstrukce silnice III/31512 
od světelné křižovatky po konec města v ulici Lidická. Tato akce začne již v letošním roce 
výstavbou mostního provizoria na Zámostí a demolicí původního mostu. Zbylé práce pro-
běhnou v roce 2020 společně s rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení, které bude in-
vestovat Město Česká Třebová.

Jiří Holý, mediální asistent města

PRÁZDNINOVÉ OPRAVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Město Česká Třebová v  tomto létě inves-
tovalo do  oprav na  svých mateřských 
a základních školách celkem 8 000 000 Kč. 
Největší investicí bylo zateplení, výměna 
zdroje tepla a zavedení decentralizační vzdu-
chotechniky v  pavilonu B  Mateřské školy 
Habrmanova. Stejné práce příští rok čeka-
jí i  pavilon A  v  rámci druhé etapy projektu, 
který je spolufinancován EU prostřednictvím 
Operačního programu Životního prostředí. 
Další opravy v této mateřské škole již hradi-
lo město Česká Třebová výhradně ze svých 
zdrojů. Jedná se především o výmalbu stěn 
ve třídách, výměnu podlahových krytin a za-
vedení datových rozvodů. MŠ U  Koupaliště 
dostála změny zevnitř, kde došlo k  opravě 
sociálních zařízení a také z venku, kde přibyly 
nové herní prvky pro pohybové hry a prova-
zová lávka. Venkovní prostory prošly promě-
nou i před MŠ U Stadionu. Opravy chodníků 
a  oplocení doplnila v  zázemí budovy vý-
měna oken nebo proměna sušárny na třídu 
pro individuální program a  zájmové krouž-
ky. V budoucnu by se proměny v umývárnu 
měla dočkat zdejší nevyužívaná prádelna. 
Novou místnost pro individuální program 
a  kroužkovou činnost mají také v  MŠ na Vi-
nohradech, kde zároveň proběhla i  oprava 
sociálního zařízení a  výměna vchodových 
dveří zahradního domku. Děti, které dochází 
do  třídy Včeliček na  odloučeném pracovišti 
v  ulici Semanínská, si od  začátku školního 
roku mohou hrát na  novém pískovišti. Usí-
nání po  obědě jim zajisté zpříjemní vkus-
né nástěnné malby, kterými jim lůžkovou 
místnost vyzdobily paní učitelky. Pro celou 
lokalitu sídliště Borek je velice důležité, že 
se zde podařilo zachovat mateřskou školu, 
i speciální základní školu, která sídlí ve stejné 
budově jako odloučené pracoviště SZŠ Ústí 
nad Orlicí. Město České Třebová dlouhodo-

bě plánuje další opravy, které by měly vést 
ke zkvalitnění služeb a zvýšení kapacity ma-
teřských škol, protože poptávka po místech 
v nich postupně roste. Letos k řešení tohoto 
problému přispěla koordinační schůzka paní 
starostky s ředitelkami školek, která se kona-
la hned po proběhnutí zápisů. Na této schůz-
ce zúčastnění diskutovali, jak co nejšetrněji 
a  ku prospěchu všech uspokojit poptávku 
po místech ve školkách. 
Na ZŠ Habrmanova kde již před prázdninami 
došlo ke vnějším opravám a zateplení budo-
vy prvního stupně, jídelny a tělocvičny. Tepr-
ve následně poté, kdy škola v květnu získala 
důstojný kabát v podobě nové fasády, mohli 
se dělníci pustit i do oprav v útrobách první-
ho stupně, kde došlo k vybavení nové jazy-
kové učebny počítači a interaktivní tabulí, za-
jištění bezbariérového přístupu k  toaletám, 
úpravě místnosti školní psycholožky a opra-
vám omítek v kabinetech. K opravám omítek 
a výmalbě tříd poničených zatečením došlo 
také ve třídách na druhém stupni ZŠ Ústecká, 
kde však byly práce hrazeny z pojistky zhoto-
vitele. Na prvním stupni školy došlo k opra-
vám rozvodů zdravotně technické instalace 
a  vybudování nové prádelny. Poslední ško-
lou dnešního výčtu prázdninových oprav je 
ZŠ Nádražní, kde kromě oprav proběhl také 
přechod na nový čipový systém. Z městské-
ho rozpočtu se zde nejvíce peněz investo-
valo do  rekonstrukce hygienického zařízení 
v  druhém patře budovy prvního stupně. 
Na  druhém stupni proběhla výměna oken 
přiléhajících k  hlavní silnici, kterou financo-
valo Ředitelství silnic a  dálnic ČR. Jednou 
z místností vybavených těmito okny je také 
nově zrekonstruovaná učebna dílen s  mo-
derní 3D tiskárnou, která by měla být z 95 % 
hrazena EU prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu. Díky 

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• S účinností od 8. října 2019 byl novým čle-

nem redakční rady Českotřebovských no-
vin jmenován mediální asistent města Jiří 
Holý. 

• Krematorium a pohřební služba Česká Tře-
bová na ulici Hřbitovní 1160 od 1. října za-
hájila provoz obřadní síně. Obřady je nadá-
le možné sjednat v pohřební službě v Ústí 
nad Orlicí. 
V kanceláři pohřební služby Česká Třebová 
je možno v provozní době zařizovat realiza-
ci smutečních vzpomínek. Do  prostor po-
hřební služby a  krematoria Česká Třebová 
se od 1. října přestěhovala z ulice Semanín-
ská 2050 rovněž správa hřbitovů. Provozní 
doba: Po–Pá od 7:00 do 15:30 hodin. Mobil: 
733 615 000.

NÁVŠTĚVA BALETNÍCH TANEČNÍKŮ 
Z PARTNERSKÉHO MĚSTA OLAWA

Dne 15. 10. 2019 přijely do  České Třebové 
polské děti z  našeho partnerského měs-
ta Olawa společně s  jejich učiteli baletu ze 
studia tance Piruet v  Krakově, aby při dvou 
baletních vystoupeních předvedly pohádku 
Jak pan Twardowski upsal duši ďáblu. Důka-
zem, že jejich baletní kroky dokážou ladně 
překročit státní hranice i jazykové bariéry, byl 
nečekaně kladný ohlas publika, které tvořily 
děti ze základních a mateřských škol v našem 
městě i přilehlých vesnicích. 

Jiří Holý, mediální asistent města

tomu, že se všechny rekonstrukce, které ne-
byly slučitelné s  běžným provozem školy, 
stihly v  příslušných termínech, mohl školní 
rok 2019/20 začít úspěšně. 

Jiří Holý, mediální asistent města

Pozvánky na  akce, příspěvky a  fotografie 
do dalšího čísla Českotřebovských novin 
posílejte na redakce@ceska-trebova.cz. 

Uzávěrka je 15. listopadu.
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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI O DOTACI NA ŠATNY 
A TRIBUNU ATLETICKÉHO STADIONU 
Na  21. října bylo svoláno českotřebovské 
zastupitelstvo. Jediným bodem programu 
jednání byl připravovaný projekt šaten a tri-
buny nového atletického stadionu Na Skalce. 
Do 31. října totiž musela být podána žádost 
o  dotaci ministerstvu školství, které 20. září 
vydalo dotační výzvu V6 svého dotačního 
programu 133  530 na  podporu materiálně 
technické základny sportu. Odbor rozvoje 
města a  investic vypracoval projekt, který 
obsahuje dvě budovy. První objekt je tvořen 
devíti šatnami, nad nimiž se nachází samot-
ná tribuna o  celkové kapacitě 274 míst pro 
sezení. Druhý objekt poskytuje zázemí pro 
sportovce i  veřejnost v  podobě sociálních 
zařízení, dvou kluboven a skladovacích pro-
storů. Celkové náklady na  realizaci projektu 
jsou bezmála 48 miliónů korun včetně DPH. 
Žádost o dotaci je ve výši 23 924 500 Kč, tedy 
50 % předpokládaných výdajů.

Jiří Holý, mediální asistent města

NOVÉ DOPRAVNÍ AUTOMOBILY 
PRO JSDHO
Jednotky SDH obce Česká Třebová – Lhotka, 
Svinná a  Kozlov převzaly každá po  jednom 
zásahovém vozu. Jedná se o  devítimístné 
dopravní automobily s odpovídajícím vyba-
vením, které jednotky sboru dobrovolných 
hasičů potřebují při své činnosti. Na financo-
vání nákupu těchto vozů se společně s Měs-
tem Česká Třebová spolupodíleli formou do-
tace také Ministerstvo vnitra České republiky 
prostřednictvím generálního ředitelství HZS 
a Pardubický kraj.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
ZELENÉ SRDCE PRO TŘEBOVOU
Na zářijovém jednání zastupitelstva představili Piráti návrh koncepce rozvoje veřejného pro-
storu s názvem Zelené srdce pro Třebovou. Jako zastupitel města se domnívám, že s veřej-
ným prostorem v našem městě je třeba více pracovat a podpořit občany v tom, aby se mohli 
podílet na rozhodování o tom, jak veřejný prostor vypadá. A to jak nápady, tak i konkrétními 
aktivitami ve veřejném prostoru. Občané našeho města si zaslouží mít tuto možnost. Napří-
klad - veřejné griloviště. Chcete nebo ne ? A je to i na Vás…
Dobré nápady musí mít také reálný základ a plán, jak podobnou činnost realizovat, včetně 
finančního zabezpečení.
Výhodou představené koncepce však je, že její realizace nevyžaduje žádné astronomické fi-
nanční náklady.
Zásadní je především změna přístupu města k práci s veřejným prostorem a aktivní komu-
nikace směrem k občanům. Byli bychom rádi, aby občané a firmy působící ve městě věděli, 
že mají možnost spoluvytvářet podobu našeho města. A to jak v malém měřítku (úprava ve-
řejného prostoru, lavičky nebo veřejná ohniště a další příjemné maličkosti) až po participaci 
na rozhodování o projektech většího kalibru.
Město by mělo podporovat veškeré snahy o smysluplné využití a kultivaci veřejného prostoru.
Rádi bychom prostor města nabídli jeho občanům k využití.
Začít můžeme od malých věcí, které jdou celkem snadno. Uvidíme, čeho se nám podaří do-
sáhnout. 
Jsme Piráti. Žijeme Třebovou.

Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

ŽIVOTNÍ JUBILEA V LISTOPADU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 let
Vostřáková Jana 3. 11. 1949 Česká Třebová
Pernfuss Bertík 5. 11. 1949 Česká Třebová
Lerchová Jiřina 13. 11. 1949 Česká Třebová
Mgr. Poldaufová Magdalena 
16. 11. 1949 Česká Třebová
Pazour Jan 17. 11. 1949 Česká Třebová
Ryšavý František 23. 11. 1949 Česká Třebová
Ing. Melnyková Eva 24. 11. 1949 Česká Třebová
Čečotka František 29. 11. 1949 Česká Třebová
Švub Zdeněk 29. 11. 1949 Česká Třebová

75 let
Řepková Jana 18. 11. 1944 Česká Třebová
Doležal Jindřich 23. 11. 1944 Česká Třebová
Dobrovská Eva 25. 11. 1944 Česká Třebová

80 let
Mikysková Jana 13. 11. 1939 Česká Třebová
Peľo Mikuláš 29. 11. 1939 Česká Třebová

85 let
Pánik Martin 8. 11. 1934 Česká Třebová
Černá Miluše 15. 11. 1934 Parník

92 let
Šlapalová Ludmila 17. 11. 1927 Skuhrov

93 let
Čáslavková Irena 30. 11. 1926 Parník

94 let
Konvalina Miroslav 28. 11. 1925 Parník

95 let
Faltusová Jaroslava 14. 11. 1924 Parník

96 let
Kubiasová Jaroslava 11. 11. 1923 Česká Třebová
Hubená Sylvie 12. 11. 1923 Česká Třebová

97 let
Mandausová Alžběta 6. 11. 1922 Česká Třebová

SVATBY

Gratulujeme novomanželům!
Jan Moravec, Česká Třebová a Lenka Dočkalová, Česká Třebová
Miroslav Řehák, Česká Třebová a Lenka Řeháková, Česká Třebová
Lukáš Krsička, Rybník a Denisa Ludlová, Česká Třebová
Miroslav Gregor, Česká Třebová a Růžena Řeháková, Semanín
Jan Vintr, Luková a Jana Černá, Česká Třebová
Michal Jureček, Cotkytle a Lucie Vejdová, Rybník
Jan Vytlačil, Česká Třebová a Michaela Svobodová, Česká Třebová

KAMENNÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Martě 
a Zdeňkovi Vrbovým, kteří oslavili 65. výročí 
uzavření manželství. Do  dalších let přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a  spokoje-
nosti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Robert a Alena Vaníčkovi se synem Tomášem

Tomáš Vavroušek a Andrea Smolová 
s dcerou Adrianou

Jan a Andrea Markovi s dcerou Violou

Zbyněk a Jana Rudovi s dcerou Týnou

Jakub Finger a Klára Štěpánová 
s dcerou Emily

Filip a Kristýna Abtovi s dcerou Emou

Petr a Zuzana Kafuňkovi s dcerou Zoe

Jaroslav Bis a Pavlína Pilná s dcerou Izabelou

Tomáš Hons a Veronika Džurbová 
se synem Tomášem

Pavel Coufal a Denisa Rybková 
se synem Filipem

David Šimek a Lucie Třasáková 
se synem Filipem

Marek a Šárka Kostroňovi s dcerou Terezou

Martin a Lucie Kocandovi 
se synem Martinem

Filip a Anna Borkovi se synem Šimonem

Marek Bican a Alena Jasanská 
s dcerou Anabelou

www.ceska-trebova.cz
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OSMDESÁT LET ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO KOSTELA
Českotřebovští občané berou jako samozřej-
most existenci kostela Českobratrské církve 
evangelické na Trávníku. Ti opravdu nejstarší 
si ještě pamatují staré přízemní domky obklo-
pené vzrostlými stromy, kdy se nad hřebeny 
střech hrdě tyčila kostelní věž s kalichem. A ti 
již o  něco mladší a  současníci rovněž tento 
stánek vnímají, je však již desetiletí umístěn 
mezi vysokou obytnou zástavbu panelového 
sídliště. Jisté „soukromí“ tvoří kolem kostela 
košaté stromy. Tento kostel má svoji histo-
rii, a to nejen za sebou, ale pevně věřme, že 
i nadále před sebou. A spolu s ním má boha-
tou historii i celý sbor. Jeho počátky spadají 
do  roku 1916, kdy byla založena kazatelská 
stanice při farním sboru v  Dolní Sloupnici. 
Shromáždění se konala jednou měsíčně, a to 
buď ve  školních třídách nebo v  sokolovně 
„Na Skále“. Od roku 1923 patřila Česká Třebo-
vá pod Litomyšl. V květnu 1931 byl zřízen tzv. 
filiální sbor, který měl tehdy 550 členů círk-
ve. Stále víc ale sílila myšlenka mít v  České 
Třebové vlastní svatostánek a již v roce 1937 
byl za tímto účelem vyhlášen stavební fond. 
Snaha vyvrcholila v dubnu 1939, kdy synodní 
rada stavbu povolila, českotřebovský stavitel 
Adolf Šimek předložil schválené plány a  již 
1. listopadu 1939 byl nový kostel slavnostně 
odevzdán svému účelu. Stavební místo bylo 
získáno zbořením letité roubené chalupy, 
ve které se narodil jeden z budoucích kurá-
torů sboru. Na stavbě se snad podíleli všichni 
věřící. Financován byl z darů (a to i zahranič-
ních), půjček, z jubilejního tolerančního fon-
du a  hotových peněz. Celkový náklad činil 
126 250 Kč. A sbor díky kostelu a duchovním 
počal samostatně všestranně pracovat. V sr-
pnu 1946 byl sbor osamostatněn jako sbor 
farní a byl v něm instalován první farář. Stále 
ale chyběla fara. Plány i místo byly, ale režim 
nebyl církevnímu životu příznivě nakloněn. 
Až v roce 1971 byl zakoupen nájemní dům, 
který jako celek slouží sborovému životu 
dodnes. V  roce 1977 počala výstavba nové-
ho sídliště, kdy zmizela poslední část staré 
čtvrti a kostel stál najednou v centru obrov-
ského staveniště. Byl uzavřen a mimo provoz 
dlouhých devět let. Za  tu dobu byl vandal-

ským způsobem zdevastován a obnoven byl 
za velkých finančních nákladů. A od té doby 
opět plně slouží nejen sborovému, ale i ve-
řejnému životu. V neděli 3. listopadu 2019 
oslaví českotřebovský evangelický sbor 
osmdesáté výročí kostela slavnostní bo-
hoslužbou za  účasti významných hostů, 
besedou na  aktuální témata, společným 
obědem a vzpomínkami.
Pro text byly použity sborové archivní mate-
riály. 

Staršovstvo farního sboru v České Třebové

ČESKOTŘEBOVŠTÍ 
MINERALOGOVÉ VYSTAVUJÍ 
V HERNYCHOVĚ VILE
Na přelomu roku uplyne  dvacet let od doby, 
kdy skupina nadšenců z  České Třebové 
a  z  Ústí nad Orlicí spojila své síly a  založila 
v  regionu spolek, který dostal do  vínku ná-
zev Mineralogický klub Česká Třebová. Jak 
název napovídá, jeho členy se stali převážně 
zájemci o mineralogii a paleontologii. V sou-
časné době má mineralogický klub devade-
sát členů a v jeho řadách jsou nejen amatéři, 
ale i osobnosti z vědeckého světa od nás i ze 
zahraničí. Mnozí, díky své profesi, procesto-
vali celý svět a přispěli tak k propagaci  klubu 
za hranicemi státu.
Dvacet let existence spolku dává pádný 
důvod k  ohlédnutí za  léty, naplněnými usi-
lovnou prací. Za dobu existence klubu bylo 
uskutečněno přes dvě stě přednášek a besed 
s geologickou, mineralogickou a paleontolo-
gickou tematikou. Do  České Třebové přijela 
více než stovka lektorů a významných hostů 
a  vězte, že to pro posluchače vždy byla za-
jímavá škola cestovatelských zkušeností, pří-
rodních věd i kusu historie. Neodmyslitelnou 
součástí klubové činnosti byly vždy exkurze 
a práce v terénu. V uplynulých dvaceti letech 
jsme navštívili na pět set zajímavých minera-
logických a  paleontologických lokalit u  nás 
i v zahraničí. 
Není to tak dávno, kdy jsme si v  českotře-
bovském městském muzeu připomněli 
naši patnáctiletou historii a  není náhodou, 
že pro další výstavu bylo vybráno Ústí nad 
Orlicí. Pod názvem Kamenná krása předsta-
vuje mineralogický klub v   prostorách Her-
nychovy vily ukázky z  bohaté sběratelské 
činnosti svých členů. Vedle mineralogických 
rarit z různých končin světa jsou na výstavě 
k vidění minerály z nejbližšího regionu, dra-
hé kameny, přístroje k jejich určování a také 
meteority a  tektity. Paleontologická expozi-
ce nás zavede do časů, kdy naše území leželo 
ještě na dně moře a na zcela jiných zeměpis-
ných souřadnicích, než je tomu dnes.
Srdečně zveme návštěvníky do  Městského 
muzea v Ústí nad Orlicí na výstavu, která je 
v  našem regionu zcela ojedinělá. Přejeme 
jim, aby se potěšili pohledem na krásné ne-
rosty i  vzácné zkameněliny, které jsou vý-
sledkem mnohaleté sběratelské práce členů 
Mineralogického klubu Česká Třebová. Vý-
stava potrvá až do 12. ledna příštího roku 
a věřte, že nebudete zklamáni. Neživá příro-
da zde nabízí k vidění část ze svých opravdo-
vých pokladů. 

Milan Michalski, Jan Peringer

PARTNERSKÁ NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKÉHO MĚSTA SVIT
V neděli 29. 9. přijela do našeho města delegace kulturních činovníků z partnerského měs-
ta Svit. Návštěvníky byli vedoucí městské knihovny Mgr. Daniela Šipošová, ředitelka centra 
volného času Bc.  Jana Koreňová, ředitelka spojené ZŠ a ZUŠ Ing. Elena Berezovskijová, její 
zástupce pro ZUŠ Mgr. Peter Čapó, Dis. art. a Mgr. Ľuba Jančíková z referátu kultury MÚ Svit. 
Delegace byla v České Třebové přivítána jejich českými protějšky a místostarostou Mgr. Jo-
sefem Kopeckým. Hlavním účelem návštěvy byla koordinace kulturně výměnných akcí mezi 
městy Česká Třebová a Svit, ale zároveň také hosté absolvovali prohlídku města a rotundy sv. 
Kateřiny, kde Peter Čapó využil možnosti vyzkoušet zdejší varhany. Večer prvního dne ještě 
delegáti navštívili zahajovací koncert XV. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu Zdeň-
ka Pololáníka. V pondělí byl na programu výlet do Kutné Hory a komentovaná prohlídka v pi-
vovaru Faltus. Poslední den došlo k slavnostnímu přijetí delegace na českotřebovské radnici. 
Po podpisu do pamětní knihy městského úřadu byli delegáti provedeni jeho budovou a ná-
sledně i prostory kulturního domu, domu dětí a mládeže, základní umělecké školy, městské 
knihovny a městského muzea, kde kromě stálých expozic navštívili také výstavu Od košilky 
k rubáši, představující lidové zvyky a obyčeje spojené se zlomovými okamžiky lidského života.

Jiří Holý, mediální asistent města

TŘEBOVŠTÍ MODELÁŘI VYHRÁLI 
MISTROVSTVÍ V POLSKU
Takřka nemožné se podařilo dvojici modelá-
řů z České Třebové, když se vydali na mistrov-
ství plastikového a  papírového modelářství 
v polské Bielsko Bialej. Dvoučlený tým ve slo-
žení řidiče Vítka Přívratského a  navigátora 
Jiřího Anděla nejen, že dojel do cíle, ale také 
získal plný počet medailí. 
Na  polské soutěži je skvělé, že nabízí mož-
nost soutěžit jak v  hobby kategoriích, které 
jsou pro méně zkušené a  „víkendové lepi-
če,“ a zároveň v master kategoriích. A právě 

z těch naši modeláři získali zlatou, stříbrnou 
i bronzovou medaili, takže zpátky do Třebo-
vé přivezli plnou sadu a krásný hetrik k tomu. 
Opět tak potvrdili, že modeláři z  České Tře-
bové patří k  tomu nejlepšímu, co republika 
nabízí.

KPM plk. Otakara Hrubého D.F.C. Česká Třebová
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MÁM V OBLIBĚ DIVADLA, KTERÁ NĚCO ŘÍKAJÍ
„Když je to komedie, tak aby se člověk zasmál. A když je to jiné téma, tak aby se na to koukalo s otevřenou pusou,” prozradil Jiří Jireš, 
dlouholetý herec a režisér ochotnického divadla, který z rozhovoru spěchal rovnou na zkoušku českotřebovského souboru Hýbl. 
Novou hru Na správné adrese uvede Kulturní centrum Česká Třebová na konci listopadu.

Jak jste se dostal k divadlu?
Jako mladý chlapec, který měl svou první roli 
zamilovaného prince ve  hře Růžové poupě. 
Hrozně jsem se třepal trémou, ale měl jsem 
naštěstí nejenom hezkou, ale i takovou zku-
šenější partnerku, která mě leccos naučila. 
Pak už bylo divadlo moje velká láska. Zkou-
šel jsem to i na AMU, kde bylo 400 uchazečů 
a  brali jich 24. Tehdy jsem se nedostal, ale 
kdybych trošku slevil ze svých nároků, ze své 
hrdosti, tak jsem mohl být přijat jako elév 
do  divadle ve  Varnsdorfu, odkud bych dal-
ší rok asi na AMU šel. No, ale nedopadlo to, 
tak jsem skončil na  železniční průmyslovce 
v  České Třebové. Tady jsem bydlel na  inter-
nátě, kde se samozřejmě dělaly různé akce, 
hrála se divadla a v nich jsem nesměl chybět. 
Už v roce 1961 jsem se objevil v první hře di-
vadelního souboru Hýbl Sládci. Pak to pokra-
čovalo pomalu jedna hra za druhou. 

Jaká českotřebovská jeviště jste zažil?
Chvíli jsem hrál i v klubu Perla, tam jsme hráli 
tenkrát Nebe na zemi, potom už to většinou 
všechno bylo v Národním domě, tam se ode-
hrálo moře věcí, pak v Malé scéně, a teď sou-
bor působí v  kulturním centru. Máme tam 
vcelku dobré zázemí, pracovníci nám vychází 

ve všem vstříc, máme kde zkoušet, kde hrát 
a máme zabezpečené i finance, protože jsme 
součást kulturního centra, tak jako je třeba 
swingový orchestr. 

K hereckým rolím jste si v roce 1970 přidal 
i režírování.
První věc byla Jeho urozenost pan měšťák. 
Potom třeba Tři v  tom, to byla taková zaká-
zaná komedie, kterou napsal Jaroslav Vostrý, 
jemuž režim zakázal psát, proto ji podepsal 
Jiří Menzel. Pak to byly z těch větších věcí ur-
čitě Tři mušketýři, Noc pastýřů, Noc na Karlštej-
ně, Kytice a další. S některými představeními 
jsme byli i  na  národní divadelní přehlídce, 
třeba s muzikálem Chlestakov na motivy Go-
golova románu Revizor. 

Odkud berete texty divadelních her?
Hry si většinou vybíráme z  nabídky agen-
tury DILIA, kde jsou ke  stažení za  autorské 
poplatky. To je taky jedna z položek, kterou 
za nás platí kulturní centrum. Nebo pokud je 
to nějaký starší text, tak máme dost velkou 
divadelní knihovnu, nejen našich, ale i  za-
hraničních autorů. Takže i tam se dá ledacos 
vybrat, co už se roky nebo desetiletí nehrálo, 
ale dalo by se to dneska inscenovat.
 
Práce režiséra je...
Je dost o představivosti, jak se budou herci 
na  jevišti pohybovat, co tam budou dělat, 
jaké budou potřebovat rekvizity a  kostýmy. 
Ty se musí odsouhlasit s kostymérkou, jestli 
to takhle může být, nebo nemůže, nebo by 
to chtělo něco jiného. Většinou pak za všech-
no může režisér. (smích)
Ta spolupráce s herci musí být kamarádská. 
Někdy režisér vystartuje, to vím podle sebe, 
ale zase se to všechno srovná do těch kolejí, 
v jakých to nacvičování běží. Herci musí po-

slouchat, jinak jsem vzteklý a přísný. Hlavně 
když se nechtějí učit texty, někteří jsou tako-
ví dobrodruzi. My když jsme hráli, tak jsem 
přímo nesnášel, když mě rušila nápověda. Já 
jsem měl text naučený tak, že jsem ji nepo-
třeboval.

Můžete upravovat text, aby lépe vyhovo-
val souboru?
Byly doby, kdy jste si nemohla dovolit sáh-
nout do  textu a  něco změnit. Jak by se to 
autor dozvěděl, byl by z  toho průšvih. Měli 
jsme takový případ, když jsme hráli Rum-
cajse a  tenkrát režisér chtěl od pan Čtvrtka, 
jestli by se tam mohlo to a to škrtnout a ne-
dovolil. Ctil se ten text. Kdežto dneska kdyby 
autoři viděli, co jim s tím kolikrát provádí. Je 
to prakticky ničení, není to žádná úcta před 
tím autorem. Takže já, když něco škrtnu, tak 
to už musí být. Ve hře Na správné adrese jsou 
latinské názvy, kdy herec ukazuje svaly a po-
jmenovává je, tak to jsem pokrátil. 

Bývá zvykem, že skoro každý rok je premi-
éra nové hry. Jak často zkoušíte?
Dvakrát týdně zkoušíme nejméně tři hodiny. 
Ale od  června nejmíň do  půlky srpna jsou 
prázdniny. Takže to jsou dva měsíce, kdy se 
nic nedělá, někdy i tři. Pak je další pauza zas 
přes Vánoce. Nejlepší je, když se začne zkou-
šet na  jaře a stihne se premiéra na podzim, 
když už to musí být s  tou letní přestávkou. 
Tak to je i letos.

Komedii Na  správné adrese napsal fran-
couz Marc Camoletti. Byla uvedena v Paří-
ži roku 1966 a měla mnoho repríz. U nás se 
v rolích se představí Michaela Svobodová, 
Otto Plíva, Daniela Stránská, Jiří Holý, Te-
reza Andělová, Jan Vytlačil, Petra Bártová 
a Adam Pávek.
Předpremiéra bude v  Borošově u  Moravské 
Třebové. Velká výhoda je, že v Moravské Tře-
bové nemají údajně žádný divadelní sál, tak-
že na naše představení vždy přivezou auto-
busy diváky z Moravské Třebové. Vždycky je 
tam plno, a pak mají dobrý guláš, což je náš 
honorář. 
Premiéra v  České Třebové bude 29. listopa-
du, opakování 30. listopadu. Na  březen už 
máme zadaný další termín. Většinou se di-
váci po premiéře ptají, jestli se to bude ještě 
hrát. Když jim řekneme, že ještě ano, tak jsou 
spokojení.
 
Myslíte si, že se představení Na  správné 
adrese povede?
To se asi nikdy nedá odhadnout, i  když… 
Když je hodně zkoušek, tak se to většinou 
povede, protože herci nemusí myslet na text, 
mají ho zažitý. Tohle je taková třaskavá ko-
medie, takže tam je jedno nebezpečí a sice, 
že diváci se začnou smát a jsou herci, které to 
vyhodí z role, hůř se pak chytají, kde byli, než 
se publikum začalo smát.              pokračování >

Do hrobky tanečním krokem, r. 2018 / foto: Michal Horák

Chlestakov, r. 2008 / foto: Michal Horák
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ
PROBĚHLO: SKAUTSKÁ DRAKIÁDA
V neděli 13. října se vlády nad nebem českotřebovského letiště opět ujali draci. Počasí ne-
mohlo být lepší – sluníčko, modrá obloha a  příznivý vítr, to vše nasvědčovalo tomu, že se 
letošní ročník zdárně vydaří. Každý účastník, který svého draka řádně zaregistroval, se mohl 
zúčastnit soutěže o drobné ceny. Ručně vyrábění draci se mohli utkat v klání o největšího, 
nejmenšího a nejhezčího draka. Všichni draci soupeřili o to, který z nich doletí nejvýše. Porota 
také udělila několik zvláštních kategorií za nápaditost. 
Těší nás velký zájem. Letos se nám sešlo na 30 ručně dělaných draků a velké množství dra-
ků kupovaných. Celkově se nás sešlo na dvě stě účastníků včetně rodičů. Rádi bychom také 
poděkovali Aeroklubu Česká Třebová za poskytnutí prostor pro uskutečnění Drakiády a dou-
fáme, že příští ročník bude neméně úspěšný než ten letošní. Akce byla podpořena Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ondřej Štěpánek, vedoucí 9. oddílu benjamínků

OCHRÁNCI PŘÍRODY U PŘÁTEL 
V AGRATE BRIANZA
Spolupráce ZO ČSOP Podorlicko Česká Tře-
bová a  italské organizace Associatione Mi-
cologica Bresadola za  partnerského města 
Agrate Brianza začala v  roce 2005. Od  té 
doby si přátelé přírody vyměňují informa-
ce, materiály, navštěvují se. Pojí je hluboké 
přátelství navzdory jazykové bariéře. V  říjnu 
2019 přijalo sedm zástupců ZO ČSOP po-
zvání na spolupráci na mykologické výstavě 
v  Agrate Brianza. Podíleli se na  sběru a  ur-
čování hub i  na  instalaci výstavy. Navštívili 
rezervaci Vasca Volano a seznámili se s prací 
italských dobrovolníků. Zúčastnili se městské 
slavnosti i udělování cen města Agrate Brian-
za. Byla to inspirativní návštěva.

Hana Grundová, ZO ČSOP Podorlicko

pokračování rozhovoru z předchozí strany >

DS Hýbl získal různá ocenění, např. cenu 
Hynka Viceny, cenu města pro celý soubor 
i  jednotlivce. Vy sám jste držitelem dvou 
cen města Česká Třebová. A  máte i  další 
ocenění.
Za  douholetou činnost v  souboru jsem do-
stal v  roce 2007 zlatý odznak J. K. Tyla. Bylo 
to za 50 let herecké a režijní činnosti. To je ta-
kové hezké ocenění za ochotnickou činnost. 

Máte už plány se souborem na rok 2020?
V příštím roce má soubor 140 let výročí, tak-
že určitě něco bude, protože takové výročí 
se nesmí opomenout. Zatím je dost velká 
snaha, že by se mohlo opakovat představení 
Podskalák. Ale já už asi uvolním místo mlad-
ším, je mi sedmdesát sedm let.

Kromě souboru Hýbl jste působil také 
v amatérském loutkářském souboru Čtyř-
lístek.
Byl jsem tam zhruba taky od  roku 1961 až 
do loňska. Všechny ty úvody k vánočním be-
sídkám jsem psal, to bylo moje dílo. Mikuláše 
jsem dělal několik desítek roků, ale loni jsem 
říkal, ať se taky trochu snaží ti mladí. Většinou 
se besídka dělala tak, že se sehrálo nějaké 
divadýlko, to někdo režíroval, já jsem k tomu 
psal úvody a většinou jsem mluvil nějakou tu 
postavičku.
Třetí věc, kterou jsem dělal, byla s  hudební 
skupinou Medvědi. Udělali jsme asi patnáct 
estrádních večerů s  písničkami. Probíhalo 
to tak, že jsem napsal nějaký scénář a Med-
vědi k tomu udělali písničky. Mělo to nějaké 
téma, třeba písničky ze Semaforu. Dokonce 
mě jednou napadlo, tak já tomu Suchému 
napíšu a uvidíme, co mi odepíše. Trošku jsme 
se pozvali do divadla Semafor a vypravili se 
do Prahy. Byli jsme překvapeni přijetím, pan 
Suchý byl velice skromný člověk, provedl nás 
divadlem a souhlasil i s tím, že s ním nahra-
jeme rozhovor. A to si pamatuju do dneška, 
že jsme se ho ptali, jestli by přijel do  České 
Třebové. A on říkal, že rád přijede tam, kam 
ho pozvou a kde jsou dobří lidé. Takže to byla 
taky část mého bohatého života.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

TÁBOROVÁ PLAVBA 5. ODDÍLU VODNÍCH SKAUTŮ KOLEM 
ITALSKÉHO OSTROVA ELBA
Letošní tábor našeho 5. oddílu vodních 
skautů českotřebovského střediska Javor byl 
mnohem exotičtější než obvykle. Zamířili 
jsme na 27 metrů dlouhou plachetnici Bella, 
se kterou jsme se plavili v Tyrhénském moři 
kolem italského ostrova Elba.
V pátek 26. července večer vyrazilo 33 vod-
ních skautů v  doprovodu vedoucích auto-
busem Student Agency z improvizované za-
stávky u střediska na Farské ulici.
Není to poprvé, kdy jsme vyrazili na plavbu 
do zahraničí. Pravidelně jezdíme s celým od-
dílem plachtit do Polska na Mazurská jezera, 
před dvěma lety nás tam bylo 35 na 5 lodích. 
Na  moře jezdíme také pravidelně, ale jen 
s výběrem, spíše za odměnu. V minulých le-
tech jsme plachtili například na řeckých Kyk-
ladech, kolem Liparských ostrovů, po  špa-
nělském pobřeží nebo mezi Baleárskými 
ostrovy. Nicméně takovou formu tábora 
jsme vyzkoušeli opravdu poprvé.
Naším tábořištěm byla sedmadvacetimetro-
vá jachta Bella, na které jsme obepluli během 
dvou týdnů celý ostrov. Na  lodi jsme spali 
v  kajutách nebo na  matračkách na  palubě. 
Přes noc jsme vždy kotvili někde v  zátoce 
a  během dne jsme hráli na  pobřeží celotá-
borovou hru „Ostrov pokladů“, při které jsme 
poznávali krásy ostrova Elba a pluli postupně 
kolem celého ostrova.
Skauti během naší plavby plnili různé úkoly, 
které byly součástí táborové hry. Cílem bylo 
získat kopí osudu a najít poklad, což se po-
chopitelně podařilo. Každý den jsme navští-
vili nejrůznější zátoky, přístavy a  zajímavá 
místa, mezi kterými nechyběl výstup na nej-
vyšší horu Elby Monte Capanne do  1019 m 
nad mořem, nebo jsme se potápěli k  vraku 
šedesátimetrové lodi, která v sedmdesátých 
letech ztroskotala na útesech u vesničky Po-

monte. Vydali jsme se i  na  vzdálený ostrov 
Capraia a užili si i noční přeplavbu.
O stravování se starali dvě šikovné kuchařky, 
které nám vařily převážně z  našich českých 
zásob. V  jídelníčku samozřejmě nechyběla 
ani italská pizza a místní ovoce.
Počasí se nám vydařilo, celé dva týdny svítilo 
sluníčko. První den při nalodění nás sice po-
trápila bouřka a  vlny, se kterými na  palubě 
někteří trochu bojovali. Moře i žaludky se ale 
brzy zklidnily a všichni si pak jen užívali slu-
nečních paprsků.
Podle mých dojmů, které mi potvrdili snad 
všichni rodiče, byli členové oddílu z  tábora 
opravdu nadšeni. Během tábora jsme neřeši-
li žádný vážný úraz nebo nemoc. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se na přípravě tábora 
podíleli, ať už jde zajištění stravování ku-
chařkami, nebo o  přípravu programu a  her, 
kterou vedl Zub – Michal Koubek, a na kte-
rých se podíleli všichni roveři a rangers, kteří 
měli na  starosti skauty a  skautky. Díky nim 
se nikomu nic nestalo, vše klapalo při hrách 
a výpravách po souši, při koupání a skákání 
z  lodi, při potápění k vraku i po organizační 
stránce. 
Smekám před jejich nasazením, vytrvalostí 
a zodpovědností! 

Olda – Oldřich Pešina, vedoucí 5. oddílu

Táborová plavba 5. oddílu vodních skautů

PERNÍKOVÝ ADVENT
Sobota 7. 12. 2019 13:30–15:00
Tradiční předvánoční akce. Do Ekocentra Podorlicko si můžete přijít postavit a nazdobit vo-
ňavou chaloupku z poctivého perníkového těsta a také drobné perníčky. Díly na chaloupky 
budou připraveny pouze pro přihlášené. Co je třeba udělat: do 21.11.2019 se přihlaste na 
e-mailové adrese  pernicky.csop@seznam.cz, nahlaste počet účastníků, pro které orga-
nizátoři napečou díly na chaloupky. Co si přinést s sebou: podložku z kartonu obalenou 
pečícím papírem (nebude k dispozici) a barevné zdobení (lentilky, perličky atd.). K dispozici 
bude poleva na ozdobení a slepení perníků. 
Příspěvek na materiál – medovné je 60 Kč. Podpořeno Městem Česká Třebová.
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NOVINKY V TANEČNÍ ŠKOLE
V letošním roce otevřela Taneční škola dva volné kurzy tzv. openclass pro širokou veřejnost. 
Výuku tanečního stylu Streetdance a tanečního cvičení Rodičů s dětmi – to vše pod vedením 
kvalifikovaných lektorů. Streetdance nabízí styly hiphop, house, locking, poppin, dancehall 
a krump. V hodinách Rodičů s dětmi zase protahování, posilování, rozvíjení dětské motoriky, 
správné držení těla, rozvíjení spolupráce rodiče a dítěte, zpěv, práci s prostorem, rytmikou 
a básničky. Hodiny na sebe nenavazují, cena 50 Kč/h, platba v hotovosti na místě.
Pondělí 15:00–16:00 Rodiče s dětmi
Pátek 15:30–16:30 streetdance děti
Pátek 16:30–17:30 streetdance junioři a dospělí
Těšíme se na vás.

Taneční škola Česká Třebová

VÝSLEDKY TANEČNÍ ŠKOLY ČT
V sobotu 28. září 2019 se v Táboře konal jubilejní ročník celostátní taneční soutěže Tábor unli-
mited. Tato soutěž je zařazena do série Czech Dance Masters a výsledky z ní jsou, mimo jiné, 
započítávány do ligového žebříčku MČR CDO.
Jedná se o tzv. podzimní sezónu – tedy soutěžní šňůru sól, duet a malých skupin. Soutěž vel-
kých formací, které se také účastníme, se odehrává na jaře. 
Česká Třebová do soutěže nasadila 37 jednotlivců, 18 duet a 4 malé skupiny, a to v dětské, 
juniorské i hlavní kategorii. Tanečníci zabojovali a kromě medailí se podařilo přivézt i velmi 
pěkná umístění.

Jaroslav Prossa
Medailová a finálová umístění:
1. místo (z 4) – Angels (Hip Hop, MS)
1. místo (z 14) – Škrabálková Kamila + Kalousek Tomáš (Hip Hop, duo)
1. místo (z 1) – Kalousek Tomáš (Disco Dance, sólo)
1. místo (z 1) – Paděra Martin (Disco Dance, sólo)
2. místo (z 14) – Linhartová Anděla + Prossa Martin (Hip Hop, duo)
2. místo (z 8) – Prossa Martin (Hip Hop, sólo)
2. místo (z 2) – Gold Crew MS
3. místo (z 5) – Flowers MS
3. místo (z 8) – Kalousek Tomáš (Hip Hop, sólo)
4. místo (z 34) – Marčíková Nikola (Hip Hop, sólo)
4. místo (z 14) – Marčíková Nikola + Vavroušková Natálie (Hip Hop, duo)
5. místo (z 21) – Kabátová Petronika + Krajová Sofie (Hip Hop, duo)
5. místo (z 35) – Kabátová Petronila (Hip Hop, sólo)
6. místo (z 35) – Jiroušková Ema (Hip Hop, sólo)
6. místo (z 27) – Kalousek Tomáš + Prossa Martin (Disco Dance duo)

ŠACHY A MLÁDEŽ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Jednou z  hlavních priorit českotřebovského 
šachového oddílu je práce s  mládeží. Proto 
jsme během uplynulého měsíce uspořádali 
několik zajímavých akcí.

Šachová simultánka na gymnáziu
V  rámci začínající spolupráce šachového 
oddílu se školami v  našem městě proběhla 
24. září v budově gymnázia simultánka dlou-
holeté třebovské jedničky a místního absol-
venta Lukáše Hurta se šesti mladými nadšen-
ci do královské hry.
Simultánka je hra jednoho silnějšího hráče 
proti několika soupeřům naráz. Před několika 
měsíci proběhla například simultánka dlou-
hodobě nejlepšího českého hráče velmistra 
Davida Navary na náměstí v Litomyšli, které 
se zúčastnilo více než padesát hráčů a mezi 
nimi i několik členů třebovského oddílu.
Lukáš nakonec z  celkem dvanácti partií vy-
hrál jedenáct a jednou remizoval, sám byl ale 
úrovní soupeřů velmi mile překvapen: „Neče-
kal jsem, že mladí ‚gympláci‘ budou hrát na tak 
vysoké úrovni. U  všech partií jsem se pořádně 
zapotil.”

Šachy na ZŠ Nádražní
Jelikož chceme dát možnost seznámit se se 
šachami i těm nejmladším, vypravili jsme se 
v září na ZŠ Nádražní, kde jsme dostali mož-
nost malým žáčkům ukázat šachy. Potěšil nás 
velký zájmem dětí, kterých dorazilo patnáct. 
Hodně z  nich už umělo tahat a  někteří už 
hrají i doma s rodiči. Po představení základů 
jsme se domluvili, že se ve škole ještě znovu 
potkáme a zahrajeme si.

Šachový kroužek v DDM
Ve  čtvrtek 3. října se konal první kroužek 
v prostorách Domu dětí a mládeže Kamarád. 
Na prvním setkání jsme přivítali čtyři mladé 
nadšence do  královské hry. Na  druhém se-
tkání už to bylo dětí sedm. Kroužek je roz-
dělen na  dvě třídy – začátečníky a  pokroči-
lé. Každé skupině se věnuje jeden zkušený 
vedoucí. S  dětmi už během října vyjedeme 
na první turnaj, aby se mohli utkat se šachis-
ty a šachistkami i z jiných měst. Chcete, aby 
si Vaše dítě vyzkoušelo šachy? Přiveďte ho 
mezi nás! Kroužek se koná v  prostorách 
DDM každý čtvrtek od 16 hodin.

Ivo Prax

ŘÍJEN V DOMOVĚ PRO SENIORY
Měsíc říjen nám přinesl hned dvě setká-
ní v  Domově pro seniory, kdy se spolek 
Za  jeden provaz vydal za  jeho obyvateli 
a připravil si pro ně dvě různorodé akce. 
První akce se konala první říjnový pátek. Od-
poledne se neslo v duchu loučení se s létem, 
kdy do  domova přišla zahrát českotřebov-
ská kapela 375 m n. m., která si pro seniory 
připravila řadu známých písniček, které zná 
snad úplně každý. Zájem byl velký a naplnila 
se celá jídelna. Senioři se zapojili do  zpěvu, 
tleskali do rytmu písniček nebo se jen usmí-
vali a vychutnávali si vystoupení. Všichni si to 
užívali a bylo to znát i z jejich výrazů.
Přesně o týden později se konala další akce, 
která se už nesla v  duchu vítání podzimu. 
V domově se konal kreativní workshop, kde 
si senioři mohli nazdobit šátek.
Na vyrábění přišly převážně ženy, které se vy-
rábění perfektně zhostily a udělaly si krásné 
šátky s  všelijakými zajímavými ornamenty 
a  obrázky. Během malování jsme si se se-
niorkami příjemně popovídali a  došla řada 
i  na  společenské hry. Všichni zúčastnění se 
shodli na tom, že to bylo milé setkání.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se nějakým způsobem podíleli na  této akci 
a  přišli pomoct, a  tím s  námi táhli za  jeden 
provaz.

Emma Kameníková 

foto: Sára Blaško
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ZNÁTE VLADIMÍRA PÁCLA?
Pokud tuto otázku položíte obyvatelům (zhruba kolem čtyřicítky) údolí Val di Sole, té-
měř pokaždé se dočkáte odpovědi „ano“. Měly jsme možnost přesvědčit se o věhlasu 
našeho rodáka v průběhu týdenního pobytu v tomto údolí.
Prvními osobami, s nimiž jsme se setkaly, byly samozřejmě sestry Antonie a Bruna Pini z měs-
tečka Malé. K našemu velkému překvapení se hned první večer jako velmi blízcí přátelé Vla-
dimíra Pácla přihlásili manželé Silvana a Guido Albertella z Torina, které Vladimír Pácl naučil 
lyžování na běžkách. Díky této znalosti projeli velký kus světa, aby k běžkování v zimě přidali 
s cyklistickou asociací cykloturistiku v létě. V průběhu života Vladimíra Pácla velmi často přijíž-
děli do Malé, aby společně s celými rodinami obyvatel oblasti Val di Sole vyráželi na běžkách 
a obdivovali krásy místních hor. Díky této známosti přijeli do hor zájemci z Torina, které zde 
Vladimír Pácl naučil běžkování ve volné přírodě včetně „telemarku“.
Vladimír Pácl sám miloval ze všech hor nejvíce ledovcem pokrytou horu Presanellu (3 558 m n. 
m.) a její obrys ve tvaru písmene „M“ používal často na propagačních materiálech. K našemu 
překvapení znala Vladimíra Pácla i Carmen v domově důchodců, která na něj s lásku vzpomí-
nala. Pamatuje si, že Vladimír Pácl miloval borůvkové knedlíky, které vařila její maminka jako 
vzpomínku na pobyt na Moravě v době 1. světové války.
Z našeho setkání byl velmi dojat i bývalý lékárník z Malé, pan Alessandro Bernardi, kterého 
jsme náhodou potkaly při návštěvě hrobu Vladimíra Pácla na místním hřbitůvku. Zavzpomí-
nal na spoustu pěkných chvil, které s Vladimírem Páclem prožili při různých sportovních akti-
vitách, ať už se jednalo o lyžování, plavání, tenis nebo orientační běh. Už v té době konstruo-
val Vladimír Pácl tzv. „zelené tělocvičny“, kdy vymýšlel dřevěné konstrukce na cvičení.
K velkým obdivovatelkám Vladimíra Pácla patří také paní Sonja Danielová, která se do Caldes 
nedaleko Malé přivdala ze Slovenska. Díky němu získala lásku k „bílým“ sportům a ráda se 
zúčastňovala i  jiných sportovních aktivit, které Vladimír Pácl v údolí organizoval. V místním 
IC jsme se setkaly s pracovnicí, která po ukončení střední školy pracovala na recepci cestovní 
agentury a často spolupracovala s Vladimírem Páclem při zajišťování sportovních aktivit pro 
hosty, kteří přijeli do Val di Sole na rekreaci. Dle jejích slov se díky této spolupráci nejen mno-
ho naučila, co se týče organizování volného času pro návštěvníky, ale i ona sama a její děti se 
staly zapálenými přívrženci sportu.
Vladimír Pácl vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu, zároveň i pedagogiku, takže mohl 
oficiálně působit ve  Val di Sole jako učitel v  Mezinárodní škole lyžařského sportu poblíže 
Passo Tonale. Působil také jako vedoucí plaveckých kursů pro děti a mládež a byl iniciátorem 
organizované kanoistiky na řece Noccie, která se i v současné době využívá pro tento sport, 
protože patří ke třem řekám v Itálii, které mají stabilní hladinu vody pro celý rok díky přítoku 
vody z tajících ledovců. Na výuku plavání svou a svých dětí s vděkem vzpomínala místní paní 
hoteliérka, která se do údolí provdala a do doby setkání s Vladimírem Páclem byla sportem 
absolutně nedotčena. V průběhu let se však naučila nejen plavat, ale i běhat na  lyžích. Její 
manžel též zavzpomínal na mnohé krásné chvíle strávené v přítomnosti Vladimíra Pácla. Vý-
jimkou nebyla ani pracovnice místní banky, která sice preferovala sjezdové lyžování, ale měla 
ráda sportovně-společenské akce, které organizoval Vladimír Pácl.
Zásluh Vladimíra Pácla si váží i současný starosta městečka Malé pan Bruno Paganini, který si 
uvědomuje, jak velký význam pro rozvoj sportu, turistiky, ale i obchodu a hoteliérství ve Val di 
Sole i dalších zdejších údolích měl náš rodák. Vladimír Pácl byl zakladatelem a nejdůležitějším 
členem skupiny sportovců, která si říkala „Gruppo Orsi“ (Skupina Medvědů). Gruppo Orsi byla 
vždy o víkendech připravena vyrazit na běžkách v čele s naším rodákem kamkoliv. Všichni 
přitom zažívali spoustu legrace a objevovali krásná místa v horách.
Potkaly jsme také asi padesátiletou hoteliérku, která vzpomínala, jak trénovala s Vladimírem 
Páclem tenis s  těžkými dřevěnými pálkami. Tyto vzpomínky se jí vybaví vždy, když sleduje 
v televizi tenisové turnaje a přijde řeč na váhu tenisových raket.
Další velkou sportovkyní, se kterou jsme se setkaly, byla ředitelka muzea v Malé. Tato obdivu-
hodná žena ve svých 65 letech jako ředitelka a zároveň jediná zaměstnankyně místního mu-
zea se stará o cca 3.000 exponátů a jako zdatná sportovkyně, částečně trénovaná Vladimírem 
Páclem, byla schopná renovovat „muzeum“ v ledovci z období 1. světové války.
Největší setkání přátel Vladimíra Pácla se uskutečnilo v den, kdy jsme se rády podělily o naše 
zkušenosti z vaření kynutých ovocných knedlíků. Antonia s Brunou sezvaly své známé, aby 
měli možnosti ochutnat českou specialitu, kterou miloval i  Vladimír Pácl. Ke  vzpomínkám 
na Vladimíra Pácla jsme se vrátili ještě tentýž den nad pohárem místní zmrzliny.
Na své seznámení s Vladimírem Páclem zavzpomínal také pan Claudio Battisti, bývalý staros-
ta v Ronzone. Na konci svého vyprávění měl v očích slzy, protože se přenesl do doby svého 
mládí.
Z vyprávění obou sester víme, že Vladimír Pácl jako propagátor orientačního běhu a lyžování 
na běžkách procestoval nejenom celou Itálii, ale i velkou část Evropy kromě své rodné země, 
pro kterou jako by neexistoval. Zanechal po sobě mnoho návodů, včetně schematických vy-
obrazení různých sportovních stylů.
Kdo ví, jakým směrem by se ubíral rozvoj sportu v České republice, kdyby Vladimír Pácl mohl 
zůstat členem Olympijského výboru?

Jaromíra Žáčková, Ludmila Rašnerová

INZERCE

Prodej INFRASAUN
Bazény a příslušenství Petr Ulrich
Kozinova 861, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 603 99 44 14
ulrichbazeny@seznam.cz
www.bazenyulrich.cz

Zimní prodejní doba 
(1. 10. 2019 – 31. 3. 2020): 
pondělí, středa, pátek: 15:00 – 19:00
sobota:     8:00 – 12:00

Přijďte si prohlédnout 
„domácí“ INFRASAUNU!
Dále nabízíme teploměry s  vlhkoměry, 
dřevěná vědra, vonné esence, peelingové 
soli, čistící přípravky na dřevěné plochy.
AKCE: k  prvním třem objednaným  
infrasaunám dostanete ručník a esenci 
ZDARMA!

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2019
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad 
Orlicí, z.s. ve  spolupráci s  marketingovou 
agenturou Sport Action s.r.o. a městem Lan-
škroun vyhlašují již 51. ročník ankety „Nejú-
spěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí 
za rok 2019.“
V  této souvislosti vyhlašují organizátoři an-
kety kritéria pro nominace sportovců. Zá-
kladní podmínkou je členství v  tělovýchov-
né a  sportovní organizaci nebo občanském 
sdružení, které se zabývá sportovní činností 
na území Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie:
• Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, 

veteráni.
• Kolektivy: žactva a  dorostu, dospělých 

a nejlepší kolektiv z vesnic.
• Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.
• Handicapovaný sportovec a „Síň slávy“ 
• “Krajánek“ – vyhlášen bude nejlepší spor-

tovec okresu, který sice v  okrese bydlí, 
ale není členem žádné organizace, která 
v okrese sídlí.

Nominace ve  všech kategoriích mohou zá-
stupci oddílů a  klubů, stejně jako široká 
sportovní veřejnost, zasílat na  adresu: Or-
lické sportovní sdružení, Zborovská 213, 
562 01 Ústí n. O., nebo e-mailem na adresu: 
oss.uno@seznam.cz, TM 777 736 319. 
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení 
sportovce, datum narození, adresu bydliště 
včetně emailové adresy, členství v  organi-
zaci, ve  které sportuje, sportovní úspěchy 
v  roce 2019, k  návrhu připojte fotografii 
ve formátu PDF.
Uzávěrka nominací bude 11. prosince 2019. 
Odborná komise vybere jednotlivé laureáty, 
kteří si převezmou ocenění na  slavnostním 
galavečeru 20. ledna 2020 v  multifunkčním 
centru L´art Lanškroun.

Luboš Bäuchel, předseda OSS,z.s.
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CYKLUS BLANKA KOSTŘICOVÁ UVÁDÍ
AUTORSKÉ ČTENÍ SYLVIE RICHTEROVÉ
Prof.  PhDr.  Sylvie Richterová (1945 Brno) je 
ve světě uznávaná prozaička, básnířka a lite-
rární vědkyně. V roce 1971 přesídlila se svým 
mužem, italským literárním vědcem Sergio 
Corduasem, do Itálie, kde přednášela českou 
literaturu na několika univerzitách. Přestože 
byla v Itálii legálně, pro svou otevřenou pod-
poru českého disentu se ocitla mezi tzv. za-
kázanými autory. Čeští čtenáři se tedy s jejím 
dílem mohli seznámit až po roce 1989. – Syl-
vie Richterová představí v České Třebové 
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 tímto 
prvním třebovským čtením Sylvie Richtero-
vé. V pondělí 4. listopadu 2019 od 19 hodin.
Vstup zdarma.

MEZINÁRODNÍ DEN ROMSKÉHO JAZYKA
Mezinárodní den romského jazyka si při-
pomínáme 5. listopadu. Mezinárodní den 
má oslovit nejen Romy, ale i  širokou veřej-

nost a vzbudit v ní větší zájem. Zástupci orga-
nizací Ara Art, z. s. a Slovo 21, z. s. se rozhodli 
si tento den připomenout prostřednictvím 
veřejných prezentací romského jazyka, a  to 
hned v několika městech v ČR. Ve spolupráci 
s  klubem romských spisovatelů Paramisara 
(vypravěči) se publikum může přijít podívat 
do knihoven v Liberci, v Rokycanech, v Brně, 
v Ostravě a také v České Třebové a poslech-
nout si povídky romských spisovatelů jak 
v češtině, tak právě v  romském jazyce. Sou-
částí programu bude také romská hudba, 
ke  které romský jazyk neodmyslitelně patří. 
Průvodní slovo: Eva Danišová. V úterý 5. listo-
padu 2019 od 18 hodin, Teenspace.

JAKUB VENGLÁŘ: BARMA / MYANMAR: 
PEKELNÝ RÁJ
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. Jak se prů-
švihy mění v  nezapomenutelné zážitky? Co 
se skrývá za  krvavými úsměvy? A  proč Bar-
mánci vypadají, jako by právě vylezli z kou-
pelny? Dozvíte se ve středu 6. listopadu 
2019 od 18 hodin. Vstupné: 50 Kč.

Další informace a  aktuální otevírací dobu naleznete na  webové stránce 
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo https://www.facebook.com/mekct/. Psát můžete 
na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

POHÁDKOVÝ LISTOPAD V KNIHOVNĚ 
Přijďte si užít podzim s pohádkou. V  listopadu proběhne již tradiční pásmo čtyř pohádek 
doprovázené tvořením pro děti. Všechna představení se konají vždy v sobotu v 1. patře 
knihovny od 16 hodin. Vstupné na každé představení je 20 Kč. Po každém divadelním před-
stavení následuje tvořivá dílnička pro děti. Akce se koná za podpory Města Česká Třebová 
a Pardubického kraje.
Výjimkou je Matyldino pohádkohraní, které probíhá vždy první úterý v měsíci na dětském 
oddělení od 16 hodin (vstupné dobrovolné). 

Program:
2. 11. O ševci Kubovi (Divadýlko Mrak)
5. 11. Matyldino pohádkohraní (čtení příběhů a vyprávění, vyrábění)
16. 11. O princezně a vysavači (Malé velké divadlo)
23. 11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Divadlo Koráb)
30. 11. Pohádka pošťácká (MIMo.s.)

LISTOVÁNÍ.CZ 
MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
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. 
V úterý 12. listopadu 2019 od 17 hodin.

PROJEKT BABIČKA
Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hra-
vém snímku snaží oživit vzpomínky svých ba-
biček. Zorganizují setkání. Maďarská židovka, 
dávná obdivovatelka Hitlera a bývalá britská 
špionka se vydávají na netradiční road trip.
Jak rodinná historie ovlivňuje náš přístup 
k druhým i k sobě samým? K vážnému tématu 
druhé světové války přistupují tři mladí filma-
ři z Velké Británie, Německa a Maďarska s pří-
jemnou lehkostí. Každý z nich si dává za úkol 
vyzpovídat svoji vlastní babičku. Díky ochotě 
těchto dam přistoupit na hru svých vnuků se 
obnažují ryze osobní příběhy žen, které – ka-
ždá na jiné straně fronty – zažily druhou svě-
tovou válku. Mladíci se prostřednictvím pří-
běhů svých babiček dozvídají o historii svých 
rodin, ale i to podstatné o sobě samých. Rok 
2017, 93 min. Vstup zdarma.
Promítáme v pondělí 18. listopadu 2019 
od 18:00 hodin na oddělení Teenspace.

Omezení provozu knihovny
Ve středu 6. listopadu oddělení pro dospělé 
otevřeno pouze do 17 hodin z důvodu koná-
ní cestovatelské přednášky Barma/Myanmar.
V  úterý 12. listopadu oddělení pro dospělé 
otevřeno pouze do  17 hodin z  důvodu ko-
nání scénického čtení Mé dětství v socialismu.

Z  důvodu stěhování externího skladu není 
dočasně možné zajistit výpůjčky z  tohoto 
oddělení. Děkujeme za pochopení. 
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MĚSTSKÉ MUZEUM

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin, v neděli 17. listopadu 
2019 otevřeno.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a  to zejména začátečníkům. Probíhá 
vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se usku-
teční v úterý 5. listopadu 2019 od 17 hodin, 
tentokrát na téma Pokračujeme v kurentu. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). 
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro-
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v  úterý 12. listopadu 2019, pro 
mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 ho-
din, pro starší děti (ve  věku od  9 do  12 let) 
od 17 hodin. V listopadu na téma Jabkance.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat).
Lektor: Bc. Pavla Šedivá. 

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje 
výtvarného umění evropského kulturního 
okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v mě-
síci. Příští setkání se uskuteční v úterý 19. lis-
topadu 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma 
Skvrny a  čáry III. Abstrakce 2. poloviny 
20. století. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v  úterý 26. listo-
padu 2019 od  17 hodin, tentokrát na  téma 
Počátky Jabkancové pouti a  její zaklada-
telé. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není 
třeba se předem registrovat). Lektor: Martin 
Šebela.

KULTURNÍ CENTRUM OZNAMUJE: 
1. Představení ZEBRA s Ondřejem Vetchým se z důvodu nenalezení vhodného termínu odklá-
dá na leden 2020.
2. BONUSové představení pro Divadelní předplatné Podzim 2019 se koná v  sobotu 
30. 11. 2019 v 19:00 hod. Prosím zakupte si vstupenku s 50% slevou.
3. Nově zadané akce již budou mít číslované přístavky.
4. Od listopadu BIO SENIOR opět od 17:00 hod.

VÝSTAVA
Putovní výstava Regionálního muzea v Chru-
dimi Od  košilky k  rubáši aneb narození 
a smrt v české lidové kultuře představí lido-
vé zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích 
lidské existence – narození a  smrti, kolem 
nichž se rozvinulo množství pověr a  obřa-
dů. Výstava je doplněna předměty s vazbou 
na Českotřebovsko.
Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 2019.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA
Vernisáž tradiční vánoční výstavy proběh-
ne o první adventní neděli 1. prosince 2019 
od 17 hodin.

Turistické informační centrum  
Česká Třebová

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

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

E-mail: ic@mmct.cz

MIMOŘÁDNÝ CYKLUS 
PŘEDNÁŠEK
Při příležitosti 30. výročí listopadových udá-
lostí roku 1989 připravilo Městské muzeum 
Česká Třebová pro širokou veřejnost tyto 
přednášky: 

Mýty a realita Sametové revoluce 
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 17 hodin, pro-
sloví doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Karlo-
vy univerzity. 

Politika KSČ na území okresu Ústí nad Or-
licí v roce 1989
Ve  čtvrtek 14. listopadu 2019 od  17 hodin, 
prosloví Mgr. Radim Dušek ze Státního okres-
ního archivu Ústí nad Orlicí.

Cáry starých filmů. 
Historie českého undergroundu 
Ve  čtvrtek 21. listopadu 2019 od  17 hodin, 
prosloví František Stárek.

Rok 1989 v Československu 
Ve  čtvrtek 28. listopadu 2019 od  17 hodin, 
prosloví  PhDr.  Martin Boštík  z  Regionálního 
muzea v Litomyšli.

Češi a Slováci v okamžiku změny 
1988–1992
Ve středu 4. prosince 2019 od 17 hodin, pro-
sloví doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Karlo-
vy univerzity.

Vstupné na každou přednášku 20 Kč.

AKCE
Při příležitosti 30. výročí listopadových udá-
lostí roku 1989 připravilo Městské muzeum 
Česká Třebová ve spolupráci s DDM Kamarád 
workshop pro školy, který bude probíhat 
v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019 ve vý-
stavní budově muzea. Rezervace termínu 
nutná! 
Objednávky na tel. 465 322 634 (recepce mu-
zea), vstup volný. 

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

Vzpomínka na vynálezce Velorexu / foto: Michal Horák

Výstava Než přišla svoboda / foto: Michal Horák

Výstava v KC Báje a pohádky, Koně a ženy /  
foto: Michal Horák

https://www.facebook.com/mmctcz
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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-
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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.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně
ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA

Út
8:30–12:00

17:30–19:00

KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
Klub pro těhotné ženy, 
Kurz předporodní přípravy s PA jinak

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relax. prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt

8:30–12:00
9:00–10:00
14:00–17:00
17:30–18:30

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3–6 let

Pá 8:30–12:00 Setkávání rodičů s dětmi v herně

So / Ne VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ! 
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

HERNÍ VÍKEND
Pravidelně nepravidelný Herní víkend pořá-
daný ve  spolupráci s  DDM Kamarád Česká 
Třebová se bude konat od pátku 1. 11. 2019 
od 18:00 hod. do neděle 3. 11. 2019 do 12:00 
hodin. Téměř nonstop hraní moderních des-
kových a karetních her. Ve fondu je na výběr 
přes 100 druhů her. Pravidla her rádi vysvět-
líme a  zahrajeme si je. Herní poradna pro 
hry, které máte doma a nevíte si s nimi rady 
– k dispozici. Občerstvení zajištěno. Přespání 
umožněno za poplatek 40 Kč za osobu a noc. 
Dopředu prosím nahlašujte počet osob a ter-
mín přespání, ať se všichni rozumně vejde-
me. Veškerý výtěžek ze vstupného a občerst-
vení půjde na nákup deskových her. S sebou 
přezůvky.
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.

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Tře-
bová pořádá pro dospělé a  starší děti krea-
tivní kurzy. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM Kamarád nebo na  tel. č. 736  694  671, 
777  292  218. Každá akce se bude konat při 
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu, pro-
sím, uhraďte nejpozději 2 dny před konáním 
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích 
budou průběžně zveřejňovány na interneto-
vých stránkách DDM Kamarád.

PROGRAM LISTOPAD
8/11 10:00–11:00 Raná péče se zaměřením na oční vady
9/11 9:30–13:00 Keramické otisky ručiček a nožiček
11/11 16:00 Svatomartinský průvod v Javorce 
15–16/11 Nocování v Rose Halloweenské 
19/11 11:00 Uklízíme hravě, zdravě 
23/11 9:30–13:00 Keramické otisky ručiček a nožiček 
25–29/11 9:00–11:30 Adventní dekorace

Lapač snů – čtvrtek 14. 11. 2019 od  16:00 
do 19:00 hodin, cena 150 Kč, lektorka: Gaby 
Velecká.
Otevřená keramická dílna – čtvrtek 
7. 11. 2019 od  15:00 do 18:00 hodin, cena 
350 Kč (v  ceně je zahrnut veškerý materiál, 
2× výpal, oxidy, engoby, glazury), lektorka: 
Iveta Mutlová.

ADVENT V DDM
Dům dětí a  mládeže Kamarád vás srdeč-
ně zve na  akci Advent v  DDM v  sobotu 
30. 11. 2019 v čase 14:00–17:00 hodin. V ten-
to den si u nás můžete nakoupit drobné vá-
noční dárky, které si pro vás připraví děti ze 
zájmových kroužků. Po  celou dobu konání 
akce se můžete zúčastnit workshopů, rela-
xovat s vánočním punčem, hudbou, tancem 
a ochutnávkou cukroví.

MIKULÁŠ
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a ro-
diče na již tradiční mikulášskou nadílku s ná-
zvem Čerte, čerte, počkej až…, na děti se těší 
Mikuláš. Akce se koná ve čtvrtek 5. 12. 2019 
od  15:00 do  17:00 hod. (v  tomto čase mů-
žete přijít kdykoli). Začátek trasy je „u  hříb-
ku“. Vstupné 15 Kč – děti do 3 let (doprovod 
zdarma), 30 Kč – děti od  3 let. Balíčky, které 
chcete předat dětem, je nutno označit jmé-
nem a příjmením dítěte. V případě deštivého 
počasí bude akce zrušena. 

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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PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

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

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

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

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

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

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – LISTOPAD
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
2.–3. 11. 2019 MUDr. Vávrová Michaela, Dolní Dobrouč 446, tel. 465 543 015 
9.–10. 11. 2019 MUDr. Voltnerová Iva, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 734 100 171 
16.–17. 11. 2019 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324 
23.–24. 11. 2019 MUDr. Židková Milena, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 223
30. 11.–1. 12. 209 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY
V týdnu od 7. 10. do 11. 10. probíhal v Domově pro seniory týden sociálních služeb. První 
velkou akcí tohoto týdne se stala v úterý 8. 10. Miniolympiáda. Letos se uskutečnil již sedmý 
ročník této vědomostně pohybové soutěže. Letošní ročník se odehrál v  prostorách bufetu 
a uživatelé mohli soutěžit v sedmi disciplínách – kuželky, hod na terč, pěnové hrabání, pří-
sloví, názvy měst, skládání puzzle a poznávání českých měst. Obsluhu stanovišť zajišťovali 
společně s pracovníky Domova i členové spolku Za jeden provaz a dobrovolnice paní Trunco-
vá. Celkem se Miniolympiády zúčastnilo 20 soutěžících. Vyhlášení nejlepších, kteří se umístili 
na prvních třech místech, proběhlo v poledne v  jídelně. Každý z účastníků si odnesl nejen 
dobrý pocit ze hry, ale také diplom za účast a drobné ceny.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

Následující den, tedy ve středu 9. 10. 2019, se od 13:30 hod. v Domově pro seniory uskutečnila 
přednáška o Domácí hospicové péči, kterou pořádal Domácí hospic ALFA-OMEGA. Přednáška 
byla určená pro zaměstnance a uživatele Domova pro seniory, pro rodinné příslušníky a pro 
ostatní veřejnost. Přednáška proběhla v rámci celonárodní akce s názvem DOMA (což je týden  
pro mobilní hospice). Kampaň „DOMA – Týden pro mobilní hospice“ probíhá v  týdnu  
od 7. do 13. 10. 2019 po celé ČR a je do ní zapojeno 21 mobilních hospiců. Cílem je společně 
šířit, že si lze vybrat, kde chce člověk zemřít, a že existují organizace, které v této situaci pomo-
hou. Všechny zapojené mobilní hospice pořádají v tomto týdnu informativní akce.
Přednáška se setkala s velkým úspěchem. S Domácím hospicem ALFA-OMEGA náš Domov 
pro seniory navázal v minulosti spolupráci, ve které určitě budeme nadále pokračovat. 

Zuzana Šimková, sociální pracovnice 

Tou nejvýznamnější akcí týdne byl Den otevřených dveří, dne 10. 10. 2019. Probíhal v pro-
storách celého Domova a byl rozdělený na dopolední a odpolední část. Dopoledne mohly 
Domov navštívit mateřské školy a první stupně základních škol. Na děti čekala jednotlivá sta-
noviště, na kterých si mohly vyzkoušet, co to obnáší být seniorem v českotřebovském Domo-
vě. Na budově A v tělocvičně se zúčastnily cvičení se seniory, ve druhém poschodí navštívily 
králíčka Majdu a ve třetím patře si zkusily jednotlivé disciplíny z Miniolympiády. Na spojovací 
lávce mezi budovami se mohly projet na invalidním vozíku, nebo vyzkoušet berle a chodítka. 
Také zde byly k dispozici speciální brýle zapůjčené z třebovské odbočky Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých, které simulují různé zrakové vady. Nechyběly ani černé 
klapky na  oči a  bílá hůl. V  přízemí budovy B byl k  vidění zvedák – tzv. trixina, který slouží 
k přesunu nepohyblivých seniorů z lůžka např. na vozík, nebo do koupelny. 
Odpoledne byl Domov již otevřen široké veřejnosti. Částečně se změnila i stanoviště – ve tře-
tím poschodí se příchozí mohli podívat, jak probíhá tvořivá dílna s uživateli, a prohlédnout 
si hotové výrobky uživatel. V kapli Domova se zpívalo s kytarou a v přízemí budovy B přibyl 
trénink paměti. Byly zde k vidění i pomůcky, které se používají jak při skupinovém, tak při 
individuálním trénování paměti.
Nechybělo ani bohaté občerstvení v  bufetu Domova. Každý z  návštěvníků mohl zanechat 
vzkaz v kronice, děti mohly nakreslit obrázek. 
Závěrečnou akcí týdne bylo páteční Malování šátků, které pod názvem Tvořivá dílna – Vítání 
podzimu zajišťoval spolek Za jeden provaz. Nejen seniorky, ale také jeden senior si přišli vy-
robit pěkný doplněk do podzimní nepohody. Každý z účastníků odcházel domů s krásným 
šátkem, který si vytvořil ať už vlastními silami, nebo s pomocí hbitých prstů dobrovolníků ze 
spolku Za jeden provaz.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
VÝLET SENIORŮ DO HASIČÁRNY

Dne 4. 9. si kolektiv hasičů Hasičské záchran-
né služby SŽDC pro uživatele z Domova pro 
seniory připravil ukázku techniky a vybavení. 
Po  příjezdu do  hasičárny čekalo seniory sr-
dečné uvítání, včetně drobného občerstvení, 
a pak již následoval poutavý výklad v podání 
pana Jiřího Tomeše. Ukázal seniorům ve spo-
lupráci se svými kolegy jednotlivé části hasič-
ské výstroje i způsob, jakým je třeba si výstroj 
obléknout a  v  co nejrychlejším čase vyrazit 
do akce. Účastníci výletu si prohlédli vozový 
park HZS, včetně vybavení jednoho z  vozů, 
fotografie ze zásahů a také kroniku a album. 
V  závěru prohlídky obdržel každý účastník 
dárkovou tašku, jejíž součástí byl mimo jiné 
i krásný hrníček s logem hasičů. Uživatelkám 
se velmi líbil a těšily se, že si do něj po návra-
tu z výletu něco dobrého uvaří.
Děkujeme celému kolektivu Hasičské zá-
chranné služby SŽDC Česká Třebová za  pří-
pravu a  organizaci této akce. Připravili tím 
seniorům z Domova nevšední a nezapome-
nutelný zážitek.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

Ráda bych na tomto místě poděkovala těm, 
kteří se podíleli na přípravě Týdne sociálních 
služeb. Na  základě vlastních pocitů a  zpět-
ných vazeb od  uživatel Domova hodnotím 
tento týden za  velmi vydařený. Děkuji Vám 
všem!

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice
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CESTA ZA SKŘÍTKEM HABRMÁNKEM
Již po páté jsme se začátkem školního roku 
setkali na společné odpolední procházce Ja-
vorkou – letos 17. září.
Počasí nám naštěstí přálo. Přišlo mnoho dětí 
se svými rodiči, prarodiči i  sourozenci. Děti 
postupně a  s  chutí plnily různé vědomost-
ní a pohybové úkoly. V cíli je čekalo několik 
symbolických odměn, včetně „skřítkových 
medailí“. Závěrečnou aktivitou se letos stalo 
veliké papírové plátno  k výtvarnému zachy-
cení bezprostředních dojmů a pocitů.

Navštívila nás i paní starostka a českotřebov-
ská televize OIK. Děkujeme.
Nejdůležitější jsou však zážitky a  společný 
čas s novými či známými kamarády, ostatní-
mi rodiči a pedagogy, kteří je budou nastáva-
jícím rokem provázet.
Příjemný školní rok v naší školce přeje Habr-
mánek a všichni zaměstnanci.

Hana Najmanová, MŠ Habrmanova

DĚTI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ NA BAREVNÉM DNI S ODPADY
Dne 19. září se třída Veverek a  Ježečků zúčastnila akce na  Starém náměstí – Barevný den 
s odpady. Akce byla za zaměřená na propagaci a podporu třídění odpadů, kde se děti hravou 
formou seznámily s důležitostí třídění a dozvěděly se, proč vůbec odpad třídit.
Na různých stanovištích si ověřovaly své vědomosti, které posbíraly v mateřské škole i doma 
a získávaly poznatky nové. Pro děti byly připraveny různé nafukovací atrakce. Propagační ma-
teriál využijeme v MŠ. 

DĚTI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Děkujeme p. ředitelce Domova pro seniory v České Třebové p. Magdaléně Peterkové za po-
zvání na Den otevřených dveří, který se konal v rámci Týdne sociálních služeb ČR.
Dne 10. října měly naše děti možnost navštívit Domov pro seniory, kde je čekal pestrý pro-
gram, jako zdobení perníčků, nácvik dovedností s různými kompenzačními pomůckami. Děti 
si vyzkoušely, jak se používá invalidní vozík, seznámily se s prostředím domova, tělocvičnou, 
kaplí atp.
V naší škole učíme děti, že k základním lidským hodnotám patří právě úcta ke stáří. 
Předaly jsme klientům své vlastní obrázky a do školky si odnesly plno dojmů a nevšedních 
zážitků.

PODZIMNÍ PEČENÍ V MŠ U KOUPALIŠTĚ
K podzimu patří sklizeň ovoce a zeleniny. Toto téma napomáhá dětem osvojit si správné stra-
vovací návyky, děti získávají poznatky o zdravé výživě a jejím významu pro lidský život.
Ovoce a zeleninu se učíme pojmenovávat, třídit, malujeme ji, modelujeme, používáme při 
předmatematických představách, učíme se písničky i  tanečky. Zkrátka toto téma rozvíjíme 
ve všech oblastech.
Nakonec padl domácí úkol, a  to zjistit od maminek, co dobrého se dá  z ovoce a zeleniny 
uvařit nebo upéci.
Děti si donesly struhadla a s pomocí paní učitelky upekly na třídě Veverek jablečný závin a Je-
žečkové si připravili cuketový koláč. Že se dílo podařilo, svědčí o tom, že nezbyl ani drobeček.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019/2020  V MŠ 
U STADIONU ČESKÁ TŘEBOVÁ
V  měsíci září nabídly naše učitelky dětem 
a jejich rodičům několik zajímavých akcí. 
3. 9. jsme měli v MŠ skákací hrad a děti si ho 
do sytosti užily.
11. 9. jsme se zúčastnili akce pořádané ČČK 
na Starém náměstí, v tento den byla ještě při-
pravena ve školce přednáška o správném pří-
stupu k mluvení dětí s paní Mgr. Šimerdovou 
z logopedické ambulance. 
V  týdnu od  9. do 13. 9. jsme také jako kaž-
dý rok navštívili se dvěma třídami Hřebčín 
Karlen v  Dlouhé Třebové, kde nás vřele při-
vítali. Děti si koně nakrmily, svezly se na nich 
a viděly, co starost o koně obnáší. Několikrát 
jsme šli se staršími dětmi do lesa a denně vy-
užíváme naši velkou zahradu.
Ke konci měsíce jsme opět navštívili Staré ná-
městí, tentokrát s  programem Barevný den 
s  odpady – kde si děti vyzkoušely soutěže 
a zařádily si na skákacím hradě.
Na  další měsíce opět plánujeme zajímavé 
akce jak pro děti, tak pro jejich rodiče a pří-
znivce školky.

Diana Kubešová, MŠ U Stadionu

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je urče-
na seniorům, osobám zdravotně oslabeným 
a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na  nákup, ke  kadeřnici atd. Senior dopravu 
ČČK lze objednat v pracovní den před pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30 hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. V  rámci terénních služeb 
jezdíme za klienty i do České Třebové. Pomá-
háme s  výběrem kompenzačních pomůcek. 
Poradíme, na jaké pomůcky mají lidé nárok. 
Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, 
tvarovky. Lidé si k nám mohou dojít také pro 
náhradní díly k pomůckám a baterie do slu-
chadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služ-
by sociální rehabilitace, poradenství pro 
sluchově postižené, poskytovat jedenkrát 
měsíčně. 
ÚTERÝ:  12. 11., 10. 12. 2019
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00 
v bufetu
Více informací o  Audiohelpu z.s. 
na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.

Děti z MŠ U Koupaliště na Barevném dni s odpady
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JARMARK ZŠ NA ROVINĚ
Nedělní dopoledne 13. 10. se konal druhý úspěšný ročník školního jarmarku ZŠ Na rovině. 
Letos se akce uskutečnila na statku u Kubů v Přívratu a provázelo ji ukázkové slunečné pod-
zimní počasí. Druhý ročník byl obohacen o vystoupení, která iniciovali a nacvičili sami žáci. 
Měli možnost předvést svým rodičům a známým své dovednosti ve zpěvu, recitaci, tanci, hry 
na bubny a především ve své tvorbě jarmarečních výrobků, které byly hlavním tématem to-
hoto dne. Nákup výrobků byl možný pouze za přívratský groš a zlatý, které si kupující směnili 
ve směnárně za koruny české. Občerstvení zajišťovala Pizza Caffé z Moravské Třebové. Podá-
val se tradiční smažený řízek a bramborový salát. Aby i naši návštěvníci zakusili možnost a po-
city, které děti zažily při tvorbě výrobků, byl připraven mini workshop s Kateřinou Vacek, která 
pomohla s výrobou podzimních dekorací. Po celou dobu panovala dobrá nálada a všichni 
odcházeli plni energie užít si zbytek nedělního dne. Ráda bych poděkovala za nasazení celé-
ho pedagogického týmu a našich žáků, s kterými jsme za neuvěřitelně krátkou dobu tuto akci 
dokázali uskutečnit.
Za vybrané peníze budou nakoupeny fyzikální pomůcky do výuky. 

Pavlína Provazníková

20 LET ČESKO-NORSKÉHO PARTNERSTVÍ 
Gymnázium Česká Třebová a  Sigdal ung-
domsskole v Prestfossu
Před 20 lety, v roce 1999, byla založena tra-
dice vzájemných výměnných pobytů žáků 
a  učitelů Gymnázia Česká Třebová a  Sigdal 
ungdomsskole v  norském Prestfossu. První 
setkání tzv. „Twin-Schools“, založené na účas-
ti v  environmentálním programu GLOBE 
a  iniciované MŠMT ČR, se rozvinulo v pravi-
delné návštěvy Čechů v Norsku a Norů v Čes-
ké republice. Dlužno dodat, že z  tehdejších 
Twin-Schools jsme jediná „dvojčata“, která 
ke dnešku úspěšně spolupracují.
Norové jsou tradičně ubytováváni v českých 
rodinách a během pobytu poznávají zajíma-
vosti naší země. Cestou sem neopomenou 
místa připomínající poslední světovou válku, 
letos to bylo zastavení v Osvětimi. Češi se se-
tkají s fascinující norskou přírodou a poznají 
hlavní město Norska Oslo.
Při letošní dvoudenní cestě autobusem jsme 
zvládli krátké zastavení v  parku Sanssouci 
v  německé Postupimi, krátkou noc na  tra-
jektu z  Rostocku do  švédského Trelleborgu 
a první setkání s Norskem v hraničním Svine-
sundu.
Výroční pobyt našich žáků v  Prestfossu 
ve dnech 6. až 14. září byl obohacen návště-
vou JUDr.  Jaroslava Knota, českého velvy-
slance v Norsku, a účastí hejtmana Pardubic-
kého kraje JUDr. Martina Netolického. Ti byli 
spolu s  českými pedagogy přijati vedením 
místní samosprávy. Představitelé municipa-
lity se věnovali svým hostům několik hodin, 
zpráva o setkání se objevila v lokálním tisku 

i  na  webových stránkách ambasády v  Oslu 
a Pardubického kraje.
Kromě návštěvy hlavního města norského 
království (muzeum E. Muncha, muzeum 
námořní plavby, centrum, budova opery, 
Frognerův park) jsme podnikli pětidenní 
okružní cestu do západní části země. Žáci se 
potěšili pohledem na  jezero Gjende, moh-
li obdivovat splaz ledovce Jostedalbreen 
v  Briksdalu, i  přes nepřízeň počasí zvládli 
túru pod vrcholek Sloganu, dominantu Sun-
nmoerských Alp. Dech se tajil při autobuso-
vém sjezdu Trollstigenu. Rozloučení s národ-
ním parkem Jotunheimen patřilo vrcholu 
Bitihorn a  jezeru Bygdin. Osmidenní pobyt 
v  Norsku zahrnoval samozřejmě návštěvu 
prestfosské školy s účastí na výuce a několi-
kadenní pobyt v hostitelských rodinách. 
Není na autorovi tohoto příspěvku, aby hod-
notil dojmy našich žáků. Z vlastní zkušenosti 
si však dovoluji tvrdit, že Norsko je „nakaž-
livé“, člověk se do  této nádherné země rád 
a opakovaně vrací.
Letošní výměnný pobyt žáků a učitelů obou 
škol a následná vzájemná výměna dvou uči-
telů v  říjnu a  prosinci 2019 byly významně 
podpořeny grantem z Norských fondů, jehož 
příjemcem byl Spolek Gymnázia Česká Tře-
bová.

Petr Poldauf, předseda Spolku Gymnázia  
Česká Třebová

Iniciativa je financována z  Fondu pro bila-
terální vztahy v  rámci Fondů EHP a  Norska 
2014-21.

ŠKOLKA KULÍŠEK
Milí rodiče, dětská skupina pro 12 dětí – malá 
školka KULÍŠEK na Litomyšlské 1558 v České 
Třebové do svého kolektivu přijímá další děti 
od  listopadu se zvýhodněnou platbou škol-
kovného.

Výhody dětské skupiny:
• Otevřeno celoročně včetně prázdnin. 
• Menší počet dětí = více času na péči o Vaše 

dítě. 
• Věk dětí 2–6 let.
• Docházka 5 dní v týdnu, půldny nebo méně 

dní v týdnu.
Zápis a nástup do školky je možný v průběhu 
celého roku.
Více na: 776  056  801, 777  933  833, 
www.mala-skolka.cz

MŠ VINOHRADY NAVŠTÍVILA 
DOMOV PRO SENIORY  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 navštívila třída Sluní-
ček z MŠ Vinohrady domov pro seniory v Čes-
ké Třebové, kde probíhal den otevřených 
dveří. Hned  při vstupu čekalo děti milé ob-
čerstvení v  podobě domácích koláčků, per-
níčků a slaného pečiva. Osvěžit jsme se moh-
li džusem. Po  odložení bund a  čepic jsme 
se vydali na  prohlídku domova, kterým nás 
provázela sociální pracovnice paní Šimková. 
Nejprve jsme vystoupali po schodech do nej-
vyššího patra, kde pro děti byly nachystané 
zábavné aktivity. Například házení látkový-
mi pytlíčky, kuželky nebo skládání obrázků 
známých hradů a  zámků. Na  stanovištích 
na vše dohlíželi „pořadatelé“ z řad obyvatelů 
domova pro seniory. Potom jsme postupně 
scházeli dolů. V  každém patře bylo pro děti 
k vidění a vyzkoušení něco zajímavého. V tě-
locvičně nám vitální babičky předvedly cvi-
čení na  šlapadle, cvičení s  gumou, míčem 
a  relaxaci s masážním drbátkem. Děti si vše 
s  radostí vyzkoušely také. Ve spojovací části 
obou budov jsme se dozvěděli o  tom, s  ja-
kými nepříjemnými potížemi se mohou staří 
lidé potýkat. Byly zde k dispozici brýle, které 
simulovaly různé vady zraku, slepecké hole, 
invalidní vozíky, chodítka a relaxační houpací 
křeslo. Nemohli jsme minout místnůstku, kde 
bydlí mazlíček domova, králík Majda. Děti se 
na  Majdu moc těšily, ale králíček si usmys-
lel, že se schová v  domečku a  nevystrčí ani 
čumáček. Přání zvířátka jsme respektovali 
a  nechali ho nerušeně odpočívat. Poslední 
zastávkou byla ukázka péče o klienty domo-
va. Ta děti velmi zaujala, protože si mezi nimi 
paní pečovatelka vybrala figuranty, na  kte-
rých nám názorně ukázala použití pomůcek, 
které pomáhají při péči a hygieně. Velmi dě-
kujeme paní ředitelce domova pro seniory 
za pozvání na tuto událost a zaměstnancům 
i obyvatelům zařízení za milé přijetí, občerst-
vení a připravený program.

Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

http://www.mala-skolka.cz/
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MACHŘI ROKU 2019
V úterý 17. 9. 2019 se opět po roce uskutečnilo celostátní setkání učňovské mládeže a soutěž 
MACHŘI ROKU. Do Prahy na Palackého náměstí si přijelo změřit své síly v řemeslných činnos-
tech více než třicet škol. Soutěžilo se v oborech Elektrikář, Strojní mechanik a Truhlář. Naše 
škola měla zástupce ve všech třech týmech a slavili jsme opět úspěch, tentokrát hned ve dvou 
oborech.
Zámečníci Lukáš Tmej a  Patrik Svoboda vyráběli hliníkový rámeček, do  kterého měli vyře-
zat, vsadit a slícovat různé kovové tvary. Časový limit na výrobu byl šest hodin. Klukům se 
výrobek podařil na výbornou. V náročném konkurenčním prostředí se nejlépe vypořádali se 
zadaným úkolem. A přestože si zpočátku nevěřili, zaslouženě vyhráli.  Oba vítězové obdrželi 
šek v  hodnotě 7500 Kč a  trofej Machři roku. Truhláře reprezentovali kluci druhého ročníku 
David Sedláček a Milan Hubálek. Jejich úkolem bylo vyrobit podélné okénko s dvěma překří-
ženými příčkami. Přes velikou snahu se ale klukům nepodařilo umístit na vedoucích pozicích. 
Elektrikáři Jan Bříza a Michal Kaplan měli za úkol zhotovit bytový rozvaděč, osadit ho prvky 
moderní elektroinstalace, zapojit a správně nastavit zadané parametry. Přestože kluci odvedli 
vynikající práci, vítězství se jim letos obhájit nepodařilo. Skončili na krásném druhém místě 
a trofej Machrů roku jim utekla opravdu jenom velmi těsně.
Všem soutěžícím děkujeme za účast na soutěži a vítězům gratulujeme. Nebylo jednoduché 
obstát v obrovské konkurenci škol z celé republiky.

Petra Bártová, zástupce ředitele VOŠ a SŠT Česká Třebová

ADAM JANÍČEK  
NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE  
VE VÍCEBOJI!
Adam se již druhý rok po  sobě probojoval 
na republikové finále Odznaku všestrannos-
ti olympijských vítězů, jehož zakladateli jsou 
desetibojaři Robert Změlík a  Roman Šebrle. 
Tato soutěž je koncipována jako klasický de-
setiboj (rozdělena do  dvou dnů), technické 
disciplíny jsou ale nahrazeny jinými činnost-
mi, které děti nutí k tréninku a tím i k zvýšení 
své fyzické kondice. Mezi ty atletické patří 
běh na 60 a 1000 metrů, skok daleký či hod 
kriketovým míčkem. Již méně tradiční je troj-
skok snožmo z  místa a  hod medicinbalem. 
Jednoznačně nejnáročnějšími disciplínami 
jsou ty silové, které trvají vždy po dobu dvou 
minut. Jsou to kliky, sedy lehy, shyby na šik-
mé lavici a přeskok přes švihadlo.
Této akce se aktivně zúčastnilo více než 
600 dětí, 200 učitelů, 100 vojáků, 100 policis-
tů a 60 současných či minulých olympioniků. 
Mezi těmi například nechyběli Jarmila Kra-
tochvílová, Šárka Kašpárková, Mirka Knapko-
vá, David Svoboda či několikanásobný vítěz 
paralympiády Jirka Ježek.
Jelikož nám počasí po oba dny přálo, dočkali 
jsme se mnoha kvalitních výkonů. Dařilo se 
i Adamovi a vytvořil si osobní rekordy v šesti 
disciplínách. Až do té závěrečné se dokonce 
držel i v první desítce. Ale i celkové 11. místo 
z 37 sportovců na republikové úrovni je vyni-
kající! Do vloženého závodu učitelů se zapojil 
i kolega Petr Doseděl, který obsadil v konku-
renci 26 „tělocvikářů“ výborné 5. místo.
Celá soutěž proběhla, a  to i  díky účasti na-
šich sportovních legend, ve velmi pohodové 
a přátelské atmosféře. A my jen doufáme, že 
tu příští září opět nebudeme chybět! Proto 
s tréninkem na jarní okresní kolo OVOV začí-
náme už teď…

Daniel Peroutka, ZŠ Habrmanova

JARMARK
Tradiční akce pro rodiče žáků a  příznivce 
školy. Ve  čtvrtek 28. listopadu od  15:00 
do  17:30 na  ZŠ Habrmanova. Výdělek 
z  Jarmarku bude tentokrát věnován 
na  nákup osvětlení, které by ozdobilo 
borovici před naší školou. Přijďte si něco 
hezkého koupit, nechte se obsloužit v kavár-
ničkách, vyfoťte se s vánoční dekorací, vyrob-
te si s dětmi drobný dáreček, poslechněte si 
vystoupení dětí nebo se jen projděte na naší 
škole. Navštivte nás a pomozte nám rozsvítit 
vánoční strom!

NOVÁ ZÁMEČNICKÁ DÍLNA NA SKALCE
První den přehlídky středních škol byla 
9. října na  VOŠ a  SŠT Česká Třebová slav-
nostně představena nová učebna pro výuku 
odborného výcviku pro strojní a elektrotech-
nické obory.
Projekt na  modernizaci učebny v  budově 
Skalka, jež bude sloužit také žákům prvního 
ročníku k  základnímu zámečnickému výcvi-
ku, podpořila českotřebovská firma CZ LOKO 
částkou 300 tis. korun. „Firma CZ LOKO se po-
stupně rozvíjí a  každá firma je o  zaměstnan-
cích. Nejenom o  těch stávajících, ale i  o  těch 
nově příchozích. A my víc a víc budeme potře-
bovat kvalitní zaměstnance,” uvedl Josef Bár-
ta, předseda představenstva CZ LOKO.
Vzájemná spolupráce představuje kromě 
stabilního přísunu nových posil pro firmu 
i nové možnosti pro školu. „Jsem strašně moc 
rád, že ta spolupráce nestagnuje, ale že se na-
opak rozvíjí. Rozvíjí se v několika rovinách, sa-
mozřejmě praxích a odborných stážích našich 
žáků, rozvíjí se i v oblasti investic firmy do školy, 
ale zároveň se tady objevují i úplně nové pro-

gramy pro naše studenty, stipendia a tak dále,” 
sdělil ředitel školy Jan Kovář. 
Škola se na  rekonstrukci učebny a  pořízení 
vybavení podílela částkou přesahující 200 tis. 
korun. „Tato učebna je vlastně snahou o inova-
ci prostředí pro strojní mechaniky, elektrikáře, 
kteří tady dostávají základní výcvik, a od něj se 
potom odvíjí další vzdělávání,” přiblížil ředitel 
školy.
Pardubický kraj coby zřizovatel středních 
škol vnímá pozitivně součinnost firem a škol.
„Podporujeme prvky duálního vzdělávání, kdy 
se firmy podílejí na  odborné praxi žáků. Díky 
této spolupráci mají žáci možnost pracovat 
s  moderní technikou a  firmy mohou do  bu-
doucna získat kvalifikované pracovníky. Tato 
učebna je další výraznou podporou českotře-
bovské technické škole ze strany průmyslového 
sektoru,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro 
oblast školství.
Veřejnost má příležitost si tuto učebnu 
a  další prohlédnout 22. a  23. listopadu, 
kdy škola plánuje dny otevřených dveří.

tz, red

Nová zámečnická dílna na Skalce / foto: Michal Horák

Josef Bárta, Machři roku 2019 a Jan Kovář /  
foto: Michal Horák
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JUDO ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTILO 
KRAJSKOU LIGU MLÁĎAT
V sobotu 21. 9. 2019 jsme v doju v České Tře-
bové hostili 3. kolo Krajské ligy mláďat. Přijely 
k nám tradičně oddíly z Juda Choceň, Judo-
klubu Pardubice a Daitó Ryu Pardubice.
V  první části soutěže, kde děti předváděly 
naučené judistické techniky, dokázal získat 
cenu nejlepšího technika Vojtěch Mančál.
V  následné soutěži družstev jsme nestačili 
na  družstvo Daitó Ryu Pardubice a  po  dal-
ších 2 velmi těsných prohrách s JK Pardubice 
a  Chocní jsme na  domácím tatami obsadili 
„bramborovou“ pozici.
Věříme, že  poslední listopadové kolo KLM 
v  Chocni dopadne v  náš prospěch. JUDU 
ZDAR

Vlastimil Zemánek

STŘÍBRO A BRONZ Z MĚLNÍKA
Již v  pátek 27. 9. 2019 jsme odjeli s  5 mla-
dými judisty a  judistkami vlakem na  letoš-
ní 6. ročník VC Mělníka, které se zúčastnilo 
celkem 448 závodníků a závodnic ze 4 zemí 
(CZE, GER, POL, SVK) v celkem 6 věkových ka-
tegoriích.
V  sobotu jsme v  kategorii mladšího žactva 
bohužel na medaili nedosáhli, avšak v neděli 
to 2× cinklo, a  sice bronzem Kateřiny Ková-
řové a  stříbrem Zory Zemánkové. V  sobotu 
jsme se byli podívat na soutok Labe a Vltavy 
pod zámkem Mělníkem a  v  neděli jsme se 
opět vlakem dostali zpět domů z této dvou-
denní akce. JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

XXII. ROČNÍK MEMORIÁLU BR. FR. JINDRY  
– CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH NA HORÁCH U ČESKÉ TŘEBOVÉ
V  sobotu dne 21. září 2019 se za  krásné-
ho slunného počasí konaly tradiční závody 
v  přespolním běhu na  Horách u  České Tře-
bové, které pořádá jednota Orel Česká Tře-
bová. Od  rána se sjížděli závodníci místní, 
z  blízkého okolí a  i  z  celé republiky, hlavně 
Orlové z Moravy. Závody jsou určeny pro děti 
od předškolního věku až po seniory, a tak se 
louka u  startovní věže hemžila závodníky 
všech generací. Na běžce čekaly léty prově-
řené lyžařské tratě, které se svým profilem 
řadí mezi nejnáročnější.
Nejprve odstartovaly mládežnické katego-
rie a  změřily své síly na  trasách od  100 m 
až po  4 km. Na  trať hlavního závodu vyra-
zily společně všechny dospělé kategorie 
ve  12 hodin. Největší porce 9 kilometrů 
na  třech 3 kilometrových okruzích čekala 
na muže A a muže B, starší muži kategorií C 
a  D a  také ženské kategorie běželi o  jeden 
okruh méně, tedy 6 km. Nejrychlejším mu-
žem na 9 kilometrové trati byl Lukáš Soural 
z Orla Židenice v čase 36:57, těsně před Rad-
kem Hejlem z Letohradu a třetí místo obsadil 
Jaroslav Tlapák z České Třebové. Mezi ženami 
byla nejrychlejší Michaela Stránská z  týmu 
ISCAREX Česká Třebová před Lenkou Janča-

říkovou z Orla Brno Židenice a Janou Matyá-
šovou z SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí. Na závěr 
byl zařazen lidový běh na 1 km a je potěšující, 
že se ho zúčastnili i netrénovaní.
Ředitel závodu Martin Voleský byl s  celou 
akcí spokojený, všude vládla dobrá pohoda, 
a  že je to závod oblíbený, dokazuje účast 
239 závodníků. Příjemným zpestřením pře-
devším pro děti a  mladší závodníky byla 
dětská nafukovací překážková dráha, kterou 
zapůjčila jednota Orel Kuřim.
Na  závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří nás podpořili a bez nichž by se tento zá-
vod nemohl uskutečnit. Jsou to: Město Česká 
Třebová, CZ Logistics, s.r.o., STROJTEX-GBHP 
s.r.o., Iscarex, Iscarex team, SKI klub, rozhodčí, 
pořadatelé a všichni dobrovolníci.
Výsledky si můžete přečíst na  stránce 
http://www.iscarex.cz/vysledky/2952, kde je 
i fotogalerie celého závodu.
Děkujeme za  vaši účast a  v  příštím roce se 
na vás těší pořadatelé Orla Česká Třebová.

Petr Voleský 

DO NOVÉ SEZÓNY  
V NOVÉM KABÁTĚ
Českotřebovské krasobruslařky už začátkem 
listopadu vyrazí na  první závody sezóny, 
na  kterých se ukáže, jak poctivá byla jejich 
letní příprava na soustředěních. Vyrazí nejen 
s novými volnými jízdami, ale také v nových 
klubových mikinách, a  tajně doufáme, že je 
co nejčastěji budeme vídat na  stupíncích 
nejvyšších. 
Letošní sezóna bude pro bruslařky zároveň 
zeměpisným poznáváním naší republiky, 
protože část závodnic postoupila do  vyšší 
soutěže, a  tyto závody Poháru ČKS je zave-
dou například do Dvora Králové nad Labem, 
Karviné, Prahy, Břeclavi, Prostějova… a mno-
ha dalších měst. 
Fanoušci a  příznivci krasobruslení však ne-
musí smutnit, 1. a  2. února 2020 se ISU zá-
vody Poháru ČKS uskuteční také v  České 
Třebové a  místní bruslařky se budou moci 
představit na domácím ledě. 
Pro pomoc s  přípravami a  samotným závo-
dem krasobruslařský klub hledá dobrovolní-
ky.
Rovněž pokračuje nábor nových dětí 
(4–8 let) do  krasobruslení a  dětí i  dospě-
lých do  kurzu bruslení. Více informací 
na stránkách www.kraso-ct.cz

Jana Hůlková, Krasobruslařský klub Česká Třebová

VC ADAMOVA – 2 MEDAILE PRO ČESKOU 
TŘEBOVOU
Dne 28. 9. 2019 se uskutečnila na  4 tatami 
Velká cena města Adamov. Turnaj byl zároveň 
kvalifikační soutěží pro judisty Jihomorav-
ského kraje na Přebor České republiky žáků. 
Tohoto poměrně slušně obsazeného turnaje 
se zúčastnili i  čtyři judisté z  našeho oddílu. 
V kategorii mláďat se na prvním místě umístil 
v nejtěžší váze Jakub Najman a v hmotnostní 
kategorii do 31 kg se na 3. místě umístil Matěj 
Czajkowski. Michal Daněk a Tomáš Hájek se 
tentokrát ve svých hmotnostních kategoriích 
neprosadili. Ve smíšené kategorii mimo sou-
těž se však Tomáš Hájek neztratil a  skončil 
na pěkném druhém místě. JUDU ZDAR

Rudolf Rybka

VÍT ŠKRKOŇ – MISTR ČR  
V KATEGORII JUNIORŮ!
Fantastického výsledku dosáhl v  sobotu 
5. 10. 2019 Vítek Škrkoň na  Mistrovství ČR 
v  kategorii juniorů, který se konal v  Jičíně. 
Ve váze do 81 kg konečně získal tolik vytou-
žený titul Mistra ČR v této věkové kategorii.  
Vítek podal excelentní výkon, když v  bojích 
o  medaile narazil na  dva nejvýše nasazené 
v této váze a oba dokázal porazit. Po úspěš-
ném postupu do  semifinále si nejdříve po-
radil s turnajovou jedničkou Pavlem Švecem 
z  SKKP Brno a  poté ve  finále s  nasazenou 
dvojkou Adamem Bydžovským ze Sokola Žiž-
kov. Máme všichni velikou radost za předve-
dený výkon a úžasný výsledek. Skvělá repre-
zentace našeho klubu a města. JUDU ZDAR

Martin Štusák

SAMURAJSKÁ KATANA TURNOV  
– 2× BRONZ
Dne 12. 10. 2019 vyrazili naši nejmladší judis-
té na velmi slušně obsazený turnaj do Turno-
va „Samurajskou katanu.“ V silné konkurenci 
se naše mladé naděje neztratily a  do  České 
Třebové jsme si dovezli dvě krásná třetí mís-
ta. 
Jako první nastoupil na  tatami Matěj Czaj-
kowski, který i přes velkou snahu nepostoupil 
ze skupiny. O něco lépe si vedl Miroslav Hurt, 
který skončil na  krásném 5. místě. 3. místo 
obsadil po vyrovnaných zápasech Jakub Na-
jman, kterého chyby  při konci zápasu připra-
vily o  lepší umístění. V  nejtěžší hmotnostní 
kategorii obsadil třetí místo Jakub Ježek, kte-
rému se v přímém souboji o umístění podaři-
lo zvítězit na pomocné body. 
JUDU ZDAR

Rudolf Rybka
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CESTA POHÁREM ANEB ZASKOČENÍ FAVORITÉ
Tým mužů letos vstoupil do  další vývojové 
fáze. Po  sezoně v  týmu skončilo hned ně-
kolik dlouholetých opor. Tíhu odpovědnosti 
tak musí převzít mladí hráči a bojovat o další 
posun ve spolupráci s velmi mladým týmem 
juniorů. Tým si přál, jako finální část předzá-
vodní přípravy, právě Pohárové zápasy a vy-
zkoušet si, jak dokáže přenést prvky z trénin-
ku do hry.
První kolo a  dvoudenní turnaj byl roze-
hřívací. Soupeři z  vyšších soutěží a  sestavy 
na  poslední okamžiky nedali možnost číst 
dopředu v obtížnosti. Tým OT bojoval a do-
kázal porazit jak vítěze skupiny, tak i poslední 
tým, bohužel další dva týmy již ne. Konečné 
4. místo o skóre znamenalo postup do další-
ho kola. 
Postup do druhého kola přiřkl OT soupeře 
z  Kolína, zkušený tým hrající divizní soutěž 
(o úroveň výš než domácí celek). Sestava Pit-
bulů (Pitbulls Kolín) budila respekt, mnoho 
velmi zkušených hráčů s věkovým průměrem 
27 let. V týmu OT je nejstarší hráč Matyáš 
Pinkas s  věkem 24 let a  celkový průměr 
týmů je pouze 19,5 let.
Domácí využívali svoji přednost v  podobě 
rychlosti, bojovnosti a nasazení. Soupeř zase 
klidnou hru na míčku a spolupráci. OT se da-
řilo mít gólově lehce navrch, ale množství in-
dividuálních chyb dovolilo soupeři být stále 
v  kontaktu. V  závěrečné části se Pitbulové 
nadechli k náporu a 4 minuty před koncem 
zápasu vyrovnali v přesilové hře. Prodloužení 
netrvalo ani minutu a domácí tým po kombi-
naci Jurco-Tesař-Horák vstřelil vítězní gól. Pro 
hráče z týmu juniorů to byl první soutěžní zá-
pas v kategorii mužů a nelze než je pochválit. 
Třetí kolo a další soupeř z divizní soutěže, 
k tomu z regionu. To byla další výzva na ces-
tě Pohárem. FTC Vysoké Mýto jsme potkali již 
v 1. kole, a i když jsme měli o průběhu zápa-
su zcela odlišné hodnocení, soupeř zaslouže-
ně vyhrál. Hráči se dobře znají, potkávají se 
mnoho let v regionálních soutěžích, a tak by 
bylo těžké se výrazně překvapit. Soupeř byl 
jasným favoritem a  OT bylo oslabeno hned 
o  čtyři hráče základní sestavy mužů (John 
Petr, Horák Jan, Jurco Patrik, Petraš Pavel). 
Takže se žádné velké drama nečekalo. Domá-
cí tým však přistoupil k zápasu s maximální 
zodpovědností a  byl dobře připraven, znal 
silné i  slabé stránky soupeře a  hlavně hru, 
jakou se bude prezentovat. Soupeř nedoká-
zal na naši hru zareagovat a udělat potřebné 
změny. Nám se dařilo pozorně bránit, a kro-
mě dvou fatálních chyb v obraně se soupeř 
dostal jen ke střelám do bloku anebo z dálky 
do připraveného brankáře. Tým ukázal svoji 
sílu a zaslouženě zvítězil.
Postup do kola čtvrtého znamenal soupe-
ře ještě těžšího, však z  možného portfolia 
jsme dostali toho nejtěžšího. Soupeř z Čelá-
kovic je jasným favoritem na  postup z  Ná-
rodní ligy, v loňském roce dokráčel až do po-
sledního možného zápasu o postup do první 
ligy a smolně nepostoupil. Pro OT však velká 
výzva ukázat, že dva předešlé zápasy proti 
favoritům nebyly jen náhoda. Tým se pocti-
vě připravoval, byl odhodlaný a silný. V mezi 

zápasové pauze se nám podařilo doléčit 
všechna zranění a být připraveni. Rituál v po-
době týmové kávy a nástup k zápasu. Soupeř 
dorazil v plné sestavě a hrál výtečně. Nám se 
již potřetí v  řadě podařilo soupeře zaskočit 
velmi dobrou organizací hry a připraveností. 
První třetinu nás soupeř mačkal, ale nám se 
dařilo pozorně bránit a  chodit do  rychlých 
protiútoků. V druhé části však soupeř změnil 
zásadně hru. Zatáhl se do své obrany, nás do-
nutil tvořit a sám chodil do protiútoků. I když 
všichni vědí, že pro tvoření do  plné obrany 
je potřeba daleko větší kvalita, OT se dařilo. 
Bohužel několik šancí zůstalo neproměněno 
a  Čelákovičtí byli velmi nebezpeční. Obrov-
ské chyby dokázali využít půl minuty před 
koncem druhé části a vstřelit kontaktní gól. 
Ten se dá označit za  zlomový okamžik zá-
pasu. V  třetí části se soupeř prosadil velmi 
rychle hned třikrát po sobě a získal potřebný 
klid. OT nesložilo zbraně, bojovalo, vstřelilo 
kontaktní gól, a dokonce i gól vyrovnávací… 
ten bohužel nebyl uznán pro špatné střídání. 
Trest za  špatné střídání nás provázel všemi 
koly… na jedné straně dobrá organizace hry, 
na druhé neumíme počítat pod tlakem do 5, 
v tomto případě dokonce do 4. V samém zá-
věru pokus o tlak, hra v 6, ale soupeř zkušeně 
bránil a  sekundu před koncem zápasu pro-
měnil rychlý brejk. 

Slovo trenéra:
„Je potřeba kluky pochválit, přístup, snaha 
a  bojovnost byla ve  všech kolech obdivuhod-
ná. Věřím, že na  tomto budeme moct stavět 
do  sezony. Ještě nám chvilku potrvá, než bu-
deme trénovanou hru ovládat a  dokážeme ji 
efektivně přenášet do zápasů. Však tým je ex-
trémně mladý, má obrovský potenciál a fungu-
je v něm týmová chemie. Naopak nám schází 
výrazná osobnost a  zkušenosti. Mohl bych 
chválit individuality za  konkrétní zápasy, ale 
hlavní byla síla týmu. Vedle hodnocení týmu 
bych rád poděkoval organizačnímu týmu klu-
bu za připravené domácí utkání. Jsme rádi, že 
se na nás chodí koukat, pomáhat a fandit i ta 
nejmladší generace! Těšíme se do sezony a díky 
všem fanouškům za podporu.“

Jiří Typl , trenér, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

OTUŽILCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z.S. SE PŘEDSTAVUJÍ…
pokračování z titulní strany >

Pod svá křídla je schoval Plavecký klub v Zá-
břehu na Moravě, pod jehož vedením se do-
stavily i první úspěchy doma na Mistrovství 
České republiky v  zimním plavání, Meziná-
rodním mistrovství Polska v zimním plavání 
v Katowicích a mnoha dalších soutěžích Čes-
kého poháru v zimním plavání. Není náhoda, 
že také díky našim plavcům drží v  součas-
nosti PK Zábřeh 7. místo mezi otužileckými 
kluby v republice. Plaveme již tradičně v Pun-
kevních jeskyních na  začátku otužilecké se-
zóny. Nechybíme ani na  Štěpána ve  Vltavě 
u Národního divadla v Praze. A počet zapá-
lených plavců v našem městě se zatím dále 
rozrůstá. Velikou zásluhu a dík si od otužilců 
zasluhuje náš městský park Javorka v čele se 
zastupitelstvem našeho města. Právě díky 
krásným přírodním podmínkám které tato 
lokalita pro otužování nabízí, mají naši plavci 
v letním tréninku náskok před plavci z jiných 
míst. Zastupitelstvo města Česká Třebová 
javoreckému potůčku dopřálo vyspravení 
hrázky, důkladné vyčištění tůňky a vysypání 
dna novým štěrkem. Voda je nyní křišťálově 
čistá a přímo vybízí k ochlazování.
S  příchodem podzimu se pak přesouváme 
zpět na  vodácké tábořiště v  Cakli, kde řeka 
zamrzá až při nejtužších mrazech. Protože 
otužování nejsou jenom závody, můžete 
nás potkat na akcích jiných nadšenců. Nezú-
častnit se Zamykání a odemykání Pastvinské 
přehrady je pro nás již nemyslitelné. Nechybí 
plavání v řece o Vánocích, na Silvestra a Nový 

rok, spojený s výstupem na Andrlův chlum. 
Jezdíme plavat do Čenkovic, kde za laskavé-
ho souhlasu příslušníků Horské služby si rádi 
zaplaveme mezi lyžaři. Také město Litomyšl si 
nás již všimlo a pozvalo nás loni i letos na jaře 
na propagaci našeho sportu na svoji krásnou 
akci „Lázně ducha“ v retro stylu, kde jsme se 
dle slov organizátorů zapsali také velmi dob-
ře a tím i reprezentovali dobré jméno našeho 
města.
Mohl bych dál pokračovat a unavovat čtená-
ře. To ale není úmyslem tohoto článku. Jeho 
hlavní snahou je dát naším spoluobčanům 
na vědomí, že v České Třebové vzniklo nové 
sportovní odvětví.
Dne 11. 5. 2019 na Valné hromadě vznikl spo-
lek Otužilci Česká Třebová, z.s. jehož první 
oficiální akcí v českotřebovských barvách se 
stal 71. ročník Memoriálu T. K. Divíška v Pun-
kevních jeskyních v Moravském krasu 6. října 
2019. Spolek má v současnosti 29 aktivních 
členů registrovaných u  Českého svazu pla-
veckých sportů, věnujících se zimnímu pla-
vání s chutí reprezentovat naše město nejen 
na závodech, ale také při dalších aktivitách.
Třebovští otužilci chtějí šířit osvětu o tomto 
zajímavém sportu, který přináší pevné zdra-
ví, dobrou náladu a rádi by do svých řad zís-
kávali další příznivce.
Vám všem, kteří jste dočetli až sem, děkuji 
a Zimní vodě zdar! ;o)

Miroslav Tomeš, předseda spolku
Kontakt: mirecekt@seznam.cz, tel. +420 605 185 985
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – LISTOPAD
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
4. 11. ZAVŘENO
23. 11. ZAVŘENO
24. 11. otevřeno 15:00–21:00 hod.

SLEVA PRO STUDENTY
Při příležitosti Mezinárodního dne student-
stva budou mít všichni studenti dne 17. listo-
padu po celý den slevu na vstupném do kry-
tého plaveckého bazénu ve výši 80 %. Nárok 
na slevu je nutné prokázat platnou ISIC kar-
tou nebo potvrzením o studiu.

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

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

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

Pátek 12:00–19:30 hod.
Sobota 8:00–21:00 hod.
Neděle 8:00–21:00 hod.

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

ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/. 

SOLÁRIUM

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

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

AREÁL PEKLÁK
Mimo provoz.

Veřejné bruslení

Sobota 2. 11. 2019 15:00–16:15

Neděle 3. 11. 2019 13:00–14:15

Středa 6. 11. 2019 17:30–18:45

Sobota 9. 11. 2019 15:00–16:15

Neděle 10. 11. 2019 13:00–14:15

Středa 13. 11. 2019 17:30–18:45

Neděle 17. 11. 2019 13:00–14:15

Středa 20. 11. 2019 17:30–18:45

Sobota 23. 11. 2019 15:00–16:15

Neděle 24. 11. 2019 13:00–14:15

Středa 27. 11. 2019 17:30–18:45

Broušení bruslí 50 Kč/pár.
Vedoucí ZS – tel. (+420) 731 449 814
Pokladna – tel. (+420) 465 320 266

VYDAŘENÝ START KOHOUTŮ
Obhájce mistrovského titulu, tým HC Kohouti Česká Třebová, vstoupil do  nového ročníku 
krajské hokejové ligy úspěšně. V prvních čtyřech mistrovských utkání vybojoval plný počet 
dvanácti bodů.
Českotřebovští hokejisté porazili v prvním utkání Lanškroun (7:2), také ve druhém domácím 
duelu využili výhody domácího prostředí a vyhráli nad Chrudimí (9:5). 
Až ve třetí kole se Kohouti představili na  ledě soupeře, tentokrát vyhráli v Chotěboři (5:3). 
Velmi dobrou sportovní úroveň a diváckou kulisu mělo vzápětí Třebovské derby, ve kterém 
Kohouti zdolali moravskotřebovský Slovan (5:3). Jejich výbornému výkonu tleskalo pět sto-
vek fanoušků. Česká Třebová prohrála až v páté kole, kdy nebodovala v Hlinsku (2:4). 
„Hned na začátku nás potrápila zranění několika důležitých hráčů. Doufám, že jsme si příslušnou 
porci smůly vybrali a že v tomto ohledu bude jen lépe,“ říká manažer Kohoutů Vladimír Vaněk.
V době uzávěrky tohoto čísla Českotřebovských novin měla krajská hokejová liga Pardubic-
kého kraje a Kraje Vysočina odehráno pět kol, do konce října zbývala Kohoutům odehrát tři 
utkání. V listopadu čeká tým České Třebové porce sedmi náročných zápasů.
PROGRAM – LISTOPAD:
neděle 3. 11.: Lanškroun – Česká Třebová (17:00)
středa 6. 11.: Chrudim – Česká Třebová (18:30)
neděle 10. 11.: Česká Třebová – Chotěboř (17:00)
středa 13. 11.: Moravská Třebová – Česká Třebová (19:00)
neděle 17. 11.: Česká Třebová – Hlinsko (17:00)
středa 20. 11.: Světlá nad Sázavou – Česká Třebová (19:00)
neděle 24. 11.: Česká Třebová – Litomyšl (17:00)

ČESKOTŘEBOVŠTÍ KUŽELKÁŘI V NOVÉM
TJ Lokomotiva Česká Třebová, oddíl kuželek, 
zahájila sezonu v novém když v  letní pauze 
byli nuceni pro rekonstrukci hracího prosto-
ru, kde došlo k výměně rozběžiště, osvětlení, 
ale i k opravě dohazového prostoru, za úče-
lem povinné mezinárodní kolaudace potřeb-
né k nejvyšší soutěži, jako je Interliga. Podě-
kování patří nejen členům oddílu, ale hlavně 
za finanční podporu Pardubickému kraji.
V  Prvním kole navštívil novou kuželnu tým 
ze Slovenska, nováček TJ Rakovice. V  prv-
ní dvojici nastoupil Petr Dobeš a  Dominik 
Ruml, oba hráči nenechali nic náhodě a vše 
si od  začátku pohlídali a  vyhráli. Ve  střední 
dvojici hrajícímu Ondřeji Topičovi a  Pavlu 
Jirouškovi se nedařilo dle představ a  dobře 
hrající hosté toho využili a  srovnali utkání 

na 2:2. V poslední dvojici nastoupil Bína Jan 
a Radek Havran, Radek hrál průměrnou hru, 
ale na  dobře hrajícího soupeře to nestači-
lo. Zato Honza ukázal, že tým se stále může 
spolehnout na jeho výsledky, když nejvyšším 
náhozem a bez větších problému dotáhl tým 
do vítězného konce.

Václav Kolář

HC Česká Třebová proti Světlá nad Sázavou / foto: Michal Horák
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