KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/12 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM

14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

16:30 / Staré náměstí
Akci zahájí slavnostním projevem starostka
města paní Magdaléna Peterková a farář československé církve husitské Štěpán Klásek.
Vystoupí pěvecký sbor ZUŠ Kajetánek.
2/12 pondělí

OFFLINE DAY

12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a zábavy.
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, u kterých si
budeme povídat a užijeme si společně odpoledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru
z domu a naučit ji hrát ostatní.

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ

18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
VÁNOČNÍ KONCERT MARCELA ZMOŽKA

19:00 / Velký sál kulturního centra
Marcel Zmožek a kapela M. Z. Band.
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.
5/12 čtvrtek

MIKULÁŠ

15:00–17:00 / park Javorka
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem Čerte, čerte, počkej až…, na děti se těší
Mikuláš. Akce se koná od 15:00 do 17:00 hod.
(v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek
trasy je „u hříbku“. Vstupné 15 Kč – děti do 3
let (doprovod zdarma), 30 Kč – děti od 3 let.
Balíčky, které chcete předat dětem, je nutno
označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
P. UČ. MILADY HAMPLOVÉ

18:00 / Malý sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
3/12 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ

16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábění i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a děti mladšího školního věku s rodiči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.

17:00 / Městské muzeum
Přednášku prosloví doc. PhDr. Michal Stehlík,
Ph.D. z Karlovy univerzity. Poslední přednáška z cyklu připraveného při příležitosti
30. výročí listopadových událostí roku 1989.
Vstupné 20 Kč.
URČOVÁNÍ NEROSTŮ PRO VEŘEJNOST

17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.

OMÁN

18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška Káti Smrčkové a Báry Čížové. Srdečně vás zveme na přednášku o našem
cestování po sultanátu Omán. Během 14 dní
jsme navštívili ta nejzajímavější místa, která
tato země nabízí. Kulturní zážitky střídaly
výšlapy do hor a po zdolávání kaňonů následoval odpočinek na plážích a v poušti.
Úžasné zážitky ještě podpořila pohostinnost
místních obyvatel a výborného jídla. Omán
je podle žebříčků OSN nejbezpečnější zemí
v muslimském světě a 21. nejbezpečnější na světě vůbec a je ideální destinací pro
zimní dovolenou v teple. Podělíme se s vámi
o naše tipy, jak si tuto krásnou zemi užít sólo
i bez cestovní kanceláře.
BEN POOLE TRIO (UK)

/ BLUES / SOUL / FUNKY
20:00 / Modrý trpaslík
Kytarista a zpěvák Ben Poole je novým příslibem britské bluesové školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými
měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck,
Gary Moore a John Mayall), nešetří pochvalami. Zdá se, že tento ani ne třicetiletý mladík
má opravdu velmi slušně našlápnuto. Jeho
nahrávky svědčí o tom, že máme co do činění s budoucností evropské blues-rockové
scény. Jízdné: 150 Kč.

PERNÍKOVÝ ADVENT

17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů, a to zejména začátečníkům. V rámci setkání zazní přednáška známého genetika, molekulárního a forenzního biologa
RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. Genetická genealogie – zkoumání historie rodu pomocí
analýzy DNA. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Mgr. Jana Voleská.

ČEŠI A SLOVÁCI V OKAMŽIKU ZMĚNY
1988–1992

oslav 100 let, a tak proběhne také promítání
fotografií z celého roku. Pořadatel Junák –
český skaut, středisko Javor Česká Třebová,
z. s. www.javorct.cz, facebook.com/javorct

7/12 sobota

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE

4/12 středa

ČÍSLO 12 / PROSINEC 2019

6/12 pátek

SKAUTSKÁ AKADEMIE
– 100 LET STŘEDISKA JAVOR

16:00 / Kulturní centrum Česká Třebová
Srdečně zveme širokou veřejnost na skautskou akademii, která se ponese v duchu
oslav 100 let našeho skautského střediska.
Můžete se těšit na vystoupení jednotlivých
českotřebovských skautských oddílů. Vystoupení budou proložena krátkými hrami,
které si můžou užít i Vaše děti. Akce je zároveň symbolickým zakončením velkého roku

13:30–15:00 / Ekocentrum Podorlicko
Tradiční předvánoční akce. Do Ekocentra
Podorlicko si můžete přijít postavit a nazdobit voňavou chaloupku z poctivého perníkového těsta a také drobné perníčky. Díly
na chaloupky budou připraveny pouze pro
přihlášené. Co si přinést s sebou: podložku
z kartonu obalenou pečicím 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
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

14:00 / Malá scéna
Loutkářský soubor Čtyřlístek Česká Třebová uvádí pohádku „O statečné Janě“ – Jana
jde do pekla vysvobodit svého kamaráda z dětství, kterého hloupý čert omylem
do pekla odnesl. Přítomen bude čert, anděl
i Mikuláš, nezapomeňte si přinést vlastní
balíčky. Vstupné: 40 Kč. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz , v Informačním centru
11
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v Městském muzeu a 1 hodinu před začátkem u pokladny KC.

sloví PhDr. Jan Randák, Ph.D. z Karlovy univerzity. Vstupné 20 Kč.

SOBOTA V MUZEU

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s dětmi. Po komentované prohlídce výstavy Třpytivé svátky bude připravena dílnička s vánoční tematikou.

18:00 / Staré náměstí
Srdečně Vás zveme na akci „Česko zpívá koledy“, během které se na náměstích i jiných
prostranstvích po celé České republice rozeznívají líbivé vánoční koledy. Přijďte si
společně s námi zazpívat, nasát předvánoční atmosféru a zpříjemnit si adventní čas.
Program: 16:00–17:30 hod. vánoční dílničky
v muzeu (DDM, Rosa), 18:00 hod. zpívání koled, 18:30 hod. ohňová šou – Společenství
šermu a ohně TARTAS.

VÁNOCE S KNIHOVNOU

16:00 / Městská knihovna
Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat punč a nasát předvánoční pohodu. Pro
děti bude připravené divadelní představení
Betlém aneb Putování za hvězdou. Vstupné
dobrovolné.

9/12 pondělí

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ

17:00 / Kostel sv. Jakuba Česká Třebová
Písně z Českotřebovského kancionálu zpívá
smíšený sbor CB z České Skalice, hraje soubor staré hudby Bona Nota. Vstupné dobrovolné. Pořádají Církev bratrská a Římskokatolická církev.

10/12 úterý

MALÝ MUZEJNÍK

16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Je určen dětem od 5 do 12 let. Setkání se
uskuteční na téma Vánoce. Cena každé lekce
je 20 Kč. Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA PARNÍKU

VOJÁČKUJÍCÍ SKAUT? TRAMPSKÁ METLA
VENKOVA?
O VZTAZÍCH SKAUTINGU A TRAMPINGU
V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

17:00 / Městské muzeum
Mimořádná přednáška k stoletému výročí
skautingu v České Třebové. Přednášku pro12

KONCERT 375 M N. M.

19:00 / Restaurace Javorka
K poslechu a tanci zahraje českotřebovská
skupina 375 m n. m.

VÍTEJ, JEZU KRISTE

18:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

14:00–17:00 / Městská knihovna, Parník – oddělení pro děti
Vánoční vyrábění na dětském oddělení pobočky Parník (Ústecká ulice, čp. 161). Materiál
zajištěn. Vstupné dobrovolné.

13/12 pátek

VÁNOČNÍ BĚH OKOLO ZLATÉHO PÁSKU

17:00 / Modlitebna CASD
Zazní křesťanské písně a mluvené slovo. Těšíme se na vás! Sbor církve adventistů, modlitebna CASD Smetanova 1450, Česká Třebová.

11/12 středa

17:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

10:00 / Němčice
11. ročník silničních závodů v běhu v Němčicích. Jsou připraveny tratě pro všechny věkové kategorie, věcné ceny pro nejlepší závodníky a občerstvení pro každého. Po skončení
závodu proběhne v místním kulturním domě
slavnostní vyhlášení výsledků ISCAREX poháru 2019 s předáváním cen a kulturním programem.

ADVENTNÍ KONCERT

19:00 / Malý sál kulturního centra
Česko – Kanadská kapela: David Beecroft (saxofon, Kanada), Duncan Hopkins (kontrabas,
Kanada), Tomáš Hobzek (bicí) a Libor Šmoldas (kytara). Vánoční písničky z Čech, Kanady, Anglie a Německa v jazzových aranžmá.
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.

VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO A PĚVECKÉHO OBORU

14/12 sobota

8/12 neděle

CZECH CANADIAN COLLUSION:
VÁNOČNÍ HUDBA (KANADA/CZ)

Uvedené rozměry jsou s přídavky na švy.
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka
a 60 Kč ostatní účastníci. Další informace na
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

PETR VÁŠA: KRESBY

12/12 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ NA ROVINĚ

8:00 / ZŠ Na rovině Česká Třebová
Chcete nás navštívit, ale stále váháte? Nevíte, jestli se můžete přijít podívat
do výuky? Zajímá vás, jak probíhají hodiny českého jazyka a matematiky? NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE! Stačí poslat přihlášku
na e-mail barbora.hegerova@zsnarovine.eu
– počet míst je omezen. Těšíme se na vás!
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.
10. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:
VÁNOČNÍ ŠTOLA

16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky:
šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby. 3 druhy k sobě ladících vánočních látek (mohou být i jiné). Z nich budeme řezat pruhy 4 cm přes celou šíři tkaniny (1–2 pruhy
od každé barvy), dále 4 čtverce 8 × 8 cm
(na obrázku zelené látky) a 4 čtverce 12,5
× 12,5 cm (na obrázku smetanové látky).

19:00 / Modrý trpaslík
Petr Váša je výjimečný zpěvák, textař, performer a experimentátor, asi jediný český muzikant schopný hrát doslova celým tělem. V Trpaslíku se tentokrát představí jako výtvarník
a fyzický básník v sólovém vystoupení. Vernisáž výstavy. Jízdné: 100 Kč.
15/12 neděle

VÁNOČNÍ TRHY

10:00 / Nádražní ulice
Stánkový prodej šperků, včelí produkty, dekorační věci, keramika, patchwork, prodej
vánočních stromků, medovina, občerstvení,
řemeslné výrobky, živý oslík a možná přijde
i umělecký kovář František Bečka. Buon Natale (Veselé Vánoce): předvánoční setkání
s LINGVIA GROUP.
Prostory Kulturního centra: výtvarné dílničky pro děti po celý den do 16 hodin. Kartářka
Eva – předpověď pro rok 2020 – klubovna KC.
11:00 hodin – vyjde průvod „živý betlém“
od římskokatolické farnosti Hýblovou ulicí
přes Staré náměstí do ulice Nádražní
13:00 hodin – Choceňský žesťový kvintet
14:00 hodin – Malý sál – Vánoční pásmo –
vystoupení Domu dětí a mládeže Kamarád
Česká Třebová – flétničky, recitace, hudební
a taneční vystoupení
16:00 hodin – Čertí brko – film na velkém
sále KC, zdarma. Spolupořádající organizace
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– Dům dětí a mládeže Kamarád, RC Rosa, ZŠ
Na Rovině, CAFE59, Římskokatolická farnost
– děkanství Česká Třebová.
ADVENTNÍ BETLÉM

11:00 / Od Kostela sv. Jakuba
Adventní putování s Josefem a Marii v požehnaném stavu. Přidejte se k průvodu i vy,
ať už v jednoduchém kostýmu (např. plášť,
šátek, hůl, dar pro očekávaného Mesiáše),
nebo i bez něho. Průvod bude vycházet
od kostela sv. Jakuba v 11 hodin a půjde ulicí
Hýblovou přes Staré náměstí až do ulice Nádražní. Pořádá Římskokatolická církev – děkanství Česká Třebová.

4 let. Nebo hledají nápady na hry a říkanky
či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro rodiče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult.
Vstupné dobrovolné.
19/12 čtvrtek

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ

17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Setkání se uskuteční na téma
Zima v České Třebové. Cena každé lekce je
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

16/12 pondělí

PŘIJĎTE POBEJT

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ

24/12 úterý

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
NA STARÉM NÁMĚSTÍ

KPH – 58. koncertní předplatné,
511. hudební večer

DP Podzim 2019

JAROSLAV DVORSKÝ A JAKUB PUSTINA
(DVA TENOŘI)

19:00 / Velký sál kulturního centra
Postelová fraška, což je také termín z žánrové
typologie, označující komedii, v níž má řada
situací ohnisko právě v posteli. Často se v ní
odehrává něco úplně jiného, než by se dalo
či chtělo očekávat. Účastníci naší „postelové frašky“ mají co dělat, aby v závěru těžké
sobotní noci obhájili svou postel k účelu
prvotnímu. Komedie roku 2018 a Komedie
diváků 19. ročníku GRAND Festivalu smíchu!
Hrají: M. Mejzlík, L. Mecerodová, M. Němec,
P. Janečková, J. Musil… Režie: Zdeněk Dušek.
Vstupné: 380 Kč. Na toto představení platí
abonentní průkazky, zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

19:00 / Malá scéna
Jaroslav Dvorský – bratr hvězdného Petera
Dvorského. Koncertoval v Rakousku, Itálii,
Maďarsku, Polsku, Česku, Norsku, Švédsku,
Holandsku, Turecku, Španělsku, Kanadě,
Číně, Jižní Korei atd. Vystupoval společně
např. s Sherrillem Milnesem a Montserrat
Caballé.
Jakub Pustina – byl od počátku své pěvecké
kariéry veden předním sólistou Národního
divadla Václavem Zítkem. Je absolventem
Mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského. Vítěz mnoha českých i mezinárodních
pěveckých soutěží. Vystupuje po boku světových operních hvězd, jako jsou např. Peter
Dvorský (tenor) nebo Eva Urbanová (soprán).
Vstupné: 150 Kč. Na toto představení platí
abonentní průkazky, zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

KNIŽNÍ KLUBÍČKO

10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do věku

SLUNOVRAT SE SKUPINOU BYL PES

19:00 / Modrý trpaslík
Tříkřížový slunovrat pod záštitou Becherovy strany lidu a jejich XXX. koncert pražské
skupiny Byl pes slavnému publiku + živé muzicírování s Jirkou Hurychem a kol. Jízdné:
100 Kč.

17:00 / Česká Třebová
Českotřebovští skauti se letošní Vánoce
budou opět snažit rozzářit Betlémským
světlem řadu domovů. Již tradičně budou
roznášet Betlémské světlo obyvatelům
České Třebové. Plamínek je možné si objednat zasláním SMS ve tvaru „BS adresa
nápis na zvonku“ na číslo 604 678 604 nebo
na webu http://betlemske-svetlo.javorct.cz/
a my Vám světýlko v podvečerních hodinách
doneseme. Pořadatel Junák – český skaut,
středisko Javor Česká Třebová, z. s.

9:00–12:00 / ROSA rodinné centrum
Předvánoční posezení. S sebou: cukroví,
dobrou náladu.

18/12 středa

21/12 sobota

PLAMÍNEK AŽ DOMŮ
– ROZNÁŠENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

17/12 úterý

Z POSTELE DO POSTELE

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

8:15–9:00 / Gymnázium Česká Třebová
Tradiční zpívání vánočních písní a koled pro
studenty i se studenty v přízemí gymnázia.
Garant akce: Mgr. Kamila Pavlíková.

23/12 pondělí

AKADEMIE 2019

15:00 a 19:00 / Velký sál kulturního centra
Studenti českotřebovského gymnázia vás
srdečně zvou na přehlídku svých vystoupení
na téma: Rád bych Vám řekl… Představení
pro školy 9:00–12:00. Pro veřejnost představení v čase 15:00–17:00 a 19:00–21:00.

17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního
okruhu. Setkání se uskuteční na téma Sláva
i prokletí konzumu. Výtvarné projevy pop-artu a hnutí Arte Povera. Cena každé lekce
je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

20/12 pátek

9:30–11:30 / Staré náměstí Česká Třebová
Rozdávání Betlémského světla symbolizujícího pohodu, klid, mír a víru, budou skauti opět
po roce rozdávat na Starém náměstí. Rádi
Vás uvidíme u vánočního stromu s lucernou
na betlémské světlo. Pořadatel Junák – český
skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
„PŮLNOČNÍ“ NEJEN PRO RODINY S DĚTMI

16:00 / kostel sv. Jakuba Česká Třebová
Zazpíváme si koledy a zahrajeme na „slavíky“. Poslechneme si příběh o narození Ježíška. Uvidíme betlém a možná i živého Ježíška.
Popřejeme si klidné Vánoce u prskavek. Odneseme si Betlémské světlo až k sobě domů.
Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství
Česká Třebová.
PŮLNOČNÍ MŠE

24:00 / kostel sv. Jakuba Česká Třebová
27/12 pátek

ZPÍVÁNÍ KOLED

17:00 / Kaple sv. Barbory na Lhotce
Přijdte se podívat, poslechnout si či zazpívat
koledy a zažít sváteční atmosféru. Těšíme se
na Vás. Pořádají věřící ze Lhotky.
28/12 sobota

MIAGRA
/ ALTERNATIVE-GRUNGE / ÚSTÍ NAD ORLICÍ
13
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CORPULENT PROVOCATEUR
/ ROCK-GRUNGE-FUNKY / PARDUBICE

20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.
29/12 neděle

NECHME ODPLAVAT ROK 2019

14:00 / park Javorka
Přijďte nás podpořit a zjistit, že otužování je opravdu pro každého a může při tom
být i legrace. Křest nováčků spolku v tůňce
po pramenem v Javorce. Pořádají Otužilci
Česká Třebová. Malé občerstvení zajištěno.
31/12 úterý

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

18:00 / Staré náměstí
1/1/2020 středa

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA KOZLOVSKÝ KOPEC

KČT Česká Třebová vás zve na 17. Novoroční
výstup na Kozlovský kopec. Součástí výstupu je i celostátní dobročinná akce „Novoroční čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlístku
pro štěstí můžete dvacetikorunou přispět
na budování stezek pro vozíčkáře. Projděte
se na Nový rok přírodou za námi odkudkoliv do Chaty Maxe Švabinského, čekat tam
na vás bude od 11 hodin naše členka Eliška
Kodytková a manželé Pávkovi s kytarou.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY

Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, během svátků otevřeno takto:
24. prosince: od 8 do 11 hodin
25. prosince: od 13 do 18 hodin
26. prosince: od 13 do 18 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna: zavřeno
2/12/2019–5/1/2020

TŘPYTIVÉ SVÁTKY

Městské muzeum
Vernisáž tradiční vánoční výstavy proběhne o první adventní neděli 1. prosince 2019
od 17 hodin. Hudbou doprovodí Mgr. Milada
Hamplová a Barbora Svítilová ze ZUŠ Česká
Třebová. Návštěvníci se mohou těšit na betlémy, vánoční ozdoby a dekorace ze sbírek
českotřebovského muzea, Regionálního muzea v Chrudimi i od soukromých vlastníků.
Výstava potrvá do neděle 5. ledna 2020.

9:00–11:30 / Rosa rodinné centrum
Přijďte si vyrobit jmenovky na dárky i vánoční prostírání, vstup pobytné + příspěvek
na materiál.
16–19/12

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
LUCERNIČEK PRO DĚTI

Rybářská líheň v Javorce
19. 12. 13:00–17:00
20. 12. 9:00–17:00
21. 12. 9:00–17:00
22. 12. 9:00–17:00
23. 12. 9:00–17:00
V nabídce kapr, amur, pstruh a lín.
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4–29/12

DVA POHLEDY NA JEDEN SVĚT II

Výstavní síň Česká Třebová
Míla Gloserová a Zdeňka Kudrnová. Dvojice výtvarnic nabídne ukázku své ilustrační
a grafické tvorby, která svou jemností i křehkostí souzní s poezií vánočního času. Vernisáž 3. prosince v 17:00 hodin. Otevřeno denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. Vstupné
dobrovolné.
30/9–31/12

KNIHOVNICE VYSTAVUJÍ

Městská knihovna
Obrazy a obrázky knihovnice Jany Koďouskové, Anety Pirklové, Hany Sychrové a Adély
Kusé, fotografie Kamily Šefcové.

LAST CHRISTMAS (VB/USA) 2D

ADVENTNÍ VÝROBA JMENOVEK
NA DÁRKY, VÁNOČNÍ PROSTÍRÁNÍ

19–23/12

Malý sál kulturního centra
Vernisáž se uskuteční 3. prosince v 15:00 hodin. Otevřeno denně od 8:00 hodin do 16:00
hodin. O víkendu otevřeno od 9:00 hodin
do 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

2/12 pondělí

4–6/12

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ
ZŠ, MŠ A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ

KINO SVĚT

VÍCEDENNÍ AKCE

Městská knihovna – Teenspace
Děti, přijďte si vytvořit lucerničku na oddělení Teenspace, kdykoliv od pondělí
16. 12. do čtvrtka 19. 12. (včetně). V čase
od 12:30 do 18 hod. Materiál zajištěn. Společně si budeme povídat a naladíme se na vánoční svátky. Těší se na vás knihovnice Adéla
a Radka.

4–8/12

9/11–1/12

15 HLAV V RÁMU

Výstavní síň Česká Třebová
Je to již několik roků, kdy se skupina fotografů z různých koutů republiky nepravidelně
schází v České Třebové, aby si navzájem ukazovali své fotografie.
Čas nazrál a hlavní organizátor setkávání Radovan Guziur přišel s návrhem, aby se skupina představila i třebovské veřejnosti. Tak
vznikla myšlenka společné výstavy, která je
připravena k prezentaci v místní výstavní síni
kulturního centra.
Otevřeno denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00
hodin. Vstupné dobrovolné.

19:00
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší
zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka
sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí
všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou,
nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě
s vánočními potřebami. To se pozná tak, že
chodí v asexuálním skřítkovském kostýmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád jede vánoční hit George Michaela „Last
Christmas“. Přitom přesně před rokem balancovala mezi životem a smrtí, když podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden by
řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale
Kate je evidentně všechno fuk. Okázale kašle
na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká
Toma (Henry Golding), trochu záhadného
mladíka, který se jí čím dál víc začne plést
do cesty a do života. Režie: P. Feig. Mládeži
přístupno od 12 let, romantická komedie, titulky. Vstupné: 130 Kč.
7/12 sobota

ŠPINDL 2 (ČR) 2D

17:00
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně
našla recept i na šťastný vztah. Renata je
manželka známého spisovatele, ve svých
kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu
k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě
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jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté
kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem
– muzikantem... A chlapi z horské služby
jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by
se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu? Hrají: R. Fiala,
K. K. Hrachovcová, A. Čtvrtníčková, F. Blažek...
Režie: R. Balaš. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie, 107 min. Vstupné: 130 Kč.
8/12 neděle

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (USA) 3D

17:00
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa
vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku
Ledové království II musí doufat, že je mocná
dostatečně. Režie: J. Lee, Ch. Buck. Mládeži přístupno, animovaný, muzikál, rodinný,
český dabing, 139 min. Vstupné: 150 Kč, děti
do 15 let 130 Kč.

ky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje
spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka na pobočku Pervidle trochu
zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší
úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první
zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí,
kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří
uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal
srdce krásné Markétky. Mládeži přístupno,
pohádka, 99 min. Vstup zdarma.

11/12 středa

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ (DÁNSKO) 2D

19:00
Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu
valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor,
Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik
svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil obrovský vlk Fenrir a bohům hrozí ta
úplně poslední bitva s odvěkým nepřítelem,
s divokými obry. Svou roli v jejich boji sehrají
i dvě děti, které si ze světa lidí přivedl Thor
jako své sluhy. Po pestrobarevném zpracování od Marvelu přinášejí pohled na severské
báje samotní seveřané, v opravdovějším,
drsnějším a temnějším stylu Vikingů. Režie:
F. Ahmad. Mládeži přístupno od 12 let, dobrodružný, fantasy, titulky, 105 min. Vstupné:
120 Kč.
14/12 sobota

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR) 2D

17:00
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří
šroubováku a legraci, až se hřebíky budou
prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte!
Režie: M. Beneš. Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, 60 min. Vstupné: 120 Kč.
15/12 neděle

ČERTÍ BRKO (ČR) 2D

16:00
Příběh nás zavede do městečka Pytlov
na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí
běžným životem řemeslníků nebo sedláků
možná ani netuší, že všechny jejich přestup-

21/12 sobota

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
(USA) 3D

17:00
Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epickou výpravu
do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy
a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Hrají: D. Ridley, J. Boyega, K. M. Suotamo... Mládeži přístupno, akční, sci-fi, český
dabing, 155 min. Vstupné: 150 Kč.
22/12 neděle

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
(NORSKO/KANADA) 2D

17:00
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích
království trollů. Nikdo z nich nežere děti,
ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí
si v přítmí a stínu užívají spokojeného života
a veselí pod vládou krále Gromma. Někdo
má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy,
někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se špatně vyspí,
někdo už začíná věkem kamenět. Kryjí se
před sluncem a dobře se baví. Režie: K. Munroe, K. Kamp. Mládeži přístupno, animovaný,
dobrodružný, komedie, 90 min. Vstupné:
120 Kč.
25/12 středa

BIO SENIOR

PŘES PRSTY (ČR) 2D

18/12 středa

BIO SENIOR

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR,SR) 2D

17:00
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák)
získá díky svým šlechtickým předkům dávné
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová)
na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté
jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zámecký
život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením
majetku pro ně řeší právní zástupce Benda
(Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje,
že se zámek nachází ve stavu pozvolného
rozkladu, stranou veškerého společenského
dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát),
bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel
Liška). Režie: J. Vejdělek. Mládeži přístupno,
komedie, 110 min. Vstupné: 60 Kč.

17:00
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce
co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná
a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se
jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer). Režie: P. Kolečko.
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, sportovní, 101 min. Vstupné: 60 Kč.
26/12 čtvrtek

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (USA) 3D

17:00
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět
do hry, aby našli Spencera, který záhadně
zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou
to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří
plné nových nebezpečných nástrah. Hrají:
D. Johnson, K. Gillan, J. Black... Režie: J. Kasdan. Mládeži přístupno, akční, dobrodružný,
komedie, český dabing. Vstupné: 140 Kč.
15
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28/12 sobota

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (SLOVENSKO) 2D

17:00
Láska má mnoho podob a nakonec si najde
každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná
těsně před Vánocemi a končí na Nový rok.
Film se odehrává v pohádkově zasněžených
Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě
sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude
někdo z nich čelit především trapasům, jiný
zas životním výzvám nebo změnám, někdo
bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké
překvapení. Hrají: T. Pauhofová, Z. Norisová,
J. Prachař, J. Bartoška... Režie: J. Kroner. Mládeži přístupno, romantický, komedie, 95 min.
Vstupné: 130 Kč.
30/12 pondělí

AMUNDSEN (NORSKO/ŠVÉDSKO) 2D

19:00
Aby byl první, obětoval cokoliv. Výpravný
filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval
prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako
první dosáhl se svými expedicemi obou pólů
zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald
Amundsen? Celovečerní snímek Amundsen
ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost
legendárního objevitele, včetně řady méně
známých skutečností, jako byl jeho vztah
s bratrem nebo milostné aféry. Hrají: P. Sverre Hagen, K. Waterston... Režie: E. Sandberg.
Mládeži přístupno od 12 let, drama, dobrodružný, životopisný, titulky, 95 min. Vstupné:
120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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