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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/10 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. Příští 
setkání se uskuteční na téma Začínáme s ku-
rentem. Cena lekce je 20 Kč (na lekci není tře-
ba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

MICHAELA HRDÁ: ISLAND NALEHKO
18:00 / Městská knihovna
Celý měsíc jsem SPALA JEN POD PLACHTOU, 
objela celý ostrov STOPEM, ušla spoustu ki-
lometrů přes hory i řeky, kde jsem nepotkala 
několik dnů živáčka, ale také jsem uzavřela 
nejedno přátelství, která mi mnohdy po-
mohla v rozhodnutí, kam se moje kroky bu-
dou ubírat dál. A při tom všem jsem JEDLA 
ZADARMO A UTRATILA MÉNĚ, NEŽ JE ČESKÁ 
MINIMÁLNÍ MZDA. Získala jsem ale víc, než 
na jakékoliv jiné cestě, inspirovala se v mno-
ha místních projektech, o  které se s  vámi 
taky podělím i  spolu s  mými zážitky, tipy 
a triky, jak se na nejen Islandu vyhnout vel-
ký útratě, těžkýmu báglu a hromadě turistů. 
Vstupné: 50 Kč.

2/10 středa

KYBERŠIKANA – JAK SE CHOVAT  
BEZPEČNĚ NA INTERNETU
15:30 / Kulturní centrum, klubovna
Osvětová přednáška zaměřená na  chování 
uživatelů na internetu a sociálních sítích. Bu-
deme se zabývat mnoha aktuálními tématy, 
jak ochránit své účty a jejich správné nasta-
vení, jak se bránit proti agresorům, sdílení fo-
tografií a videí na síti, ochrana osobních dat 
a hesel, Facebook, komunikace na sociálních 
sítích, kyberšikana. Přednášející – Bc.  Lenka 
Vilímková – preventistka Policie ČR. Vstup 
zdarma. Pořádá Rosa rodinné centrum.

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

3/10 čtvrtek

ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zahrát kvíz o pěkné ceny a zjisti, jest-
li znáš své město. Těší se na vás knihovnice 
Adéla.

PETR VOMÁČKA: MILNÍKY  
A HISTORICKÉ ORIENTAČNÍ SLOUPY
17:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přednáška bude věnována kamenným silnič-
ním milníkům Pardubického kraje, které se 
do  dnešní doby dochovaly většinou poblíž 
silnic, ale i na nepůvodním místě. Druhá část 
přednášky bude popisovat veřejnosti téměř 
neznámé orientační sloupy. Součástí před-
nášky budou i fotografie jednotlivých objek-
tů. Vstup zdarma.

4/10 pátek

LOUČENÍ S LÉTEM
14:00 / Domov pro seniory
Setkání za doprovodu hudby v zahradě do-
mova (v  případě deště v  jídelně). Pořádá 
Za jeden provaz, z. s.

NATY POLEDŇÁKOVÁ:  
BAREVNÁ ARTE RELAXACE
16:00 / 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.

LONGITAL
20:00 / 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, Americe a Kanadě. Jízdné: 150 Kč.

5/10 sobota

TŘEBOVSKÁ STOPA
8:30 / cvičiště ZKO Podhorka
ZKO Česká Třebová č. 143 – Podhorka vás sr-
dečně zve na  39. ročník speciální stopařské 
soutěže. Program 7:00–8:00 hod. příjem sou-
těžících, trénink, 8:15 hod. hromadný nástup, 
8:30 hod. zahájení soutěží.

XV. ročník Mezinárodního varhanního 
festivalu Zdeňka Pololáníka
BALÁZS SZABÓ (HU) 
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Balász Szabó uvede díla Petra Ebena, Maxe 
Regera, Zdeňka Pololáníka, Johanna Sebas-
tiana Bacha. Vstupné: 150 Kč, předplatitelé 
KPH 75 Kč. 
Předprodej vstupenek na Informačním cent-
ru v Městském muzeu a 1 hodinu před kon-
certem v pokladně.

7/10 pondělí

OFFLINE DAY
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a zábavy. Vy-
pneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahra-
jeme si různé deskové hry, např. Bang a jeho 
rozšíření, Uno, Ubongo, Monopoly a spous-
tu dalších her, u kterých si budeme povídat 
a užijeme si společně odpoledne. Můžeš při-
nést i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji 
hrát ostatní.

THE ZEPPELINIANS (PL)
20:00 / Modrý trpaslík
Led Zeppelin Live Show! 50. výročí vzniku 
této legendární kapely! Pořádně to tedy 
oslavme!!! Jízdné: 150 Kč.

8/10 úterý

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea 
je určen dětem od  5 do  12 let. Příští setká-
ní se uskuteční pro mladší děti (ve  věku 
od  5 do  8 let) od  16 hodin, pro starší děti 
(ve  věku od  9 do  12 let) od  17 hodin. V  říj-
nu na  téma Pradlenka. Cena lekce je 20 Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

9/10 středa

KYBERŠIKANA – JAK SE CHOVAT  
BEZPEČNĚ NA INTERNETU
15:30 / Kulturní centrum, klubovna
Osvětová přednáška zaměřená na  chování 
uživatelů na internetu a sociálních sítích. Bu-
deme se zabývat mnoha aktuálními tématy, 
jak ochránit své účty a jejich správné nasta-
vení, jak se bránit proti agresorům, sdílení fo-
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tografií a videí na síti, ochrana osobních dat 
a hesel, Facebook, komunikace na sociálních 
sítích, kyberšikana. Přednášející Ing. Petr Ka-
dlec, DiS. Etika mezi světy. Vstup zdarma. Po-
řádá Rosa rodinné centrum.

MUFF (JAZZ/ROCK/ELECTRONIC MUSIC)
20:00 / Modrý trpaslík
Stabilní sestava excelentních a napříč žánry 
se pohybujících instrumentalistů prokazuje 
svou schopnost muzikantské komunikace 
i souhry, které ústí ve skladby plné energie, 
dynamických proměn i napětí, udržující po-
sluchače v pozornosti. Jízdné: 130 Kč.

10/10 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
12:30–18:00 / Městská knihovna
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 
17. a 24. října.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13:00 / Domov pro seniory, Týdenní stacionář
Sociální služby Česká Třebová Vás srdečně 
zvou na Den otevřených dveří, který se bude 
konat od  13 hod. v  zařízeních Domov pro 
seniory (Bezděkov 918) a  Týdenní stacionář 
(Lhotka 172). Občerstvení zajištěno. Těšíme 
se na Vás!

7. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: ANETKA
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky: 
šicí stroj a  šicí potřeby a  doma nařezat: 
barva A  (tmavě šedá) 6,5 × 6,5 cm – 8 ks, 
barva B (strakatá šedá) 6,5 × 6,5 cm – 16 ks, 
barva C (světle šedá) 11,5 × 6,5 cm – 8 ks, 
6,5 × 6,5 cm – 8 ks (všechny míry jsou již 
s  přídavkem na  švy). Lektorné: 30 Kč členky 
Klubu Červenka a  60 Kč ostatní účastníci, 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

ABY ZÁDA NEBOLELA
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přednáška i  ukázka cvičení podle Ludmi-
ly Mojžíšové, aby záda nebolela. Lektorka: 
Ing. Dana Studničková. Možnost přinést si s 
sebou vlastní karimatku a  vyzkoušet si jed-
notlivé cviky pod vedením lektorky. Vstup-
né: 50 Kč.

11/10 pátek

VÍTÁNÍ PODZIMU
13:30 / Domov pro seniory
Zdobení šátků na  výtvarné dílně v  prosto-
rách bufetu. Pořádá Za jeden provaz, z. s.

ERASMUS DAYS 2019 – ŽIVÁ KNIHOVNA
15:00–17:00 / Městská knihovna
V  roli knih vystoupí dobrovolníci z  projek-
tu Evropský sbor solidarity z  různých zemí, 
kteří budou vyprávět svůj životní osud – jak 
se stali dobrovolníky v ČR, jaké je to být zde 
dobrovolníkem a jaké mají zkušenosti s roz-
dílnou mentalitou i kulturou. Můžete si pro-

cvičit angličtinu či jejich rodný jazyk (např.: 
italštinu) – překladatel bude popřípadě k dis-
pozici. Akce proběhne v prostorách Městské 
knihovny Česká Třebová před oddělením 
pro dospělé.
Akci pořádá Dům dětí a  mládeže Kamarád, 
Česká Třebová ve  spolupráci s  Městskou 
knihovnou Česká Třebová, DDM Lanškroun 
Damián a DDM Vysoké Mýto Mikádo.

12/10 sobota

SOBOTA V MUZEU
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s dětmi.

XV. ročník Mezinárodního varhanního 
festivalu Zdeňka Pololáníka
SCHOLA CANTUS GREGORIANI
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
František Novák (varhany – CZ), Schola can-
tus gregoriani (zpěv – CZ), In campo aperto 
(zpěv – Litva), řídí Jan Lorenc (CZ). Uvedou 
díla P. Ebena: Missa adventus et Quadragesi-
mae, Liturgická suita, tradiční i současná lite-
vská sborová tvorba. Vstupné: 150 Kč, před-
platitelé KPH 75 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského muzea a  1 hodinu před koncer-
tem.

13/10 neděle

DRAKIÁDA
10:00 / letiště Česká Třebová
Tradiční skautská drakiáda, tentokrát navíc 
v rámci oslav 100 let skautingu v České Tře-
bové i pro širokou veřejnost. Přijďte si s námi 
zalétat i Vy ;) S sebou kromě draka nezapo-
měňte také na  případný servisní materiál, 
příp. pláštěnku podle počasí. Startovné: 
20 Kč.

RODINA NA STEZCE
13:00–17:00 / Údolím Skuhrovského potoka
Vycházka se soutěží pro rodinné i  jiné týmy 
se koná na smyslově naučné stezce „Údolím 
Skuhrovského potoka“.
Start od  13:00 do  15:00 v  Rybníku u  kurtů 
na prvním stanovišti naučné stezky.
Cíl 15:00–17:00 v  prostoru restaurace Nad 
Hrází. Startovné: 50Kč. Pořádá ZO ČSOP Po-
dorlicko.

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

14/10 pondělí

AUTORSKÉ ČTENÍ K 30. VÝROČÍ 
LISTOPADU 1989
BLANKA KOSTŘICOVÁ:  
LISTOPADOVÉ REMINISCENCE
19:00 / Městská knihovna
Autorka se účastnila listopadového dění 
v roce 1989 ve městě svých studií (ačkoli již 
několik let studentkou nebyla) – v Olomouci, 

a také v Praze. Své prožitky a dojmy zachyti-
la v knize Dole a nahoře, z níž přečte úryvek. 
Dále na  večeru zazní dvě povídky z  knihy 
Třebovské povídky, které jsou inspirovány 
polistopadovou realitou. Vstup zdarma.

15/10 úterý

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určen nejširšímu okruhu zájemců 
o  výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul-
turního okruhu. Příští setkání se uskuteční 
na  téma Forma se stává obsahem. Informel 
a  jeho domácí podoby. Cena lekce je 20 Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

CO ROZDĚLUJE A SPOJUJE ČESKOU 
SPOLEČNOST?
18:00 / Malá scéna
PhDr.  Martin Buchtík, Ph.D., ředitel STEM 
– Ústavu empirických výzkumů. Tématem 
bude „Co rozděluje a spojuje českou společ-
nost?“, kontext postupného vývoje, trendy.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny. Vstupné: 50 Kč.

E CONVERSO
20:00 / Modrý trpaslík
Jazz alternativa. Mladí, talentovaní, nespou-
taní. Hudba plná nápadů a energie. Propoje-
ní vlivů newyorské downtown scény, součas-
ného evropského jazzu a volné improvizace. 
Jízdné: 130 Kč.

Uzávěrka pro posílání příspěvků do listopadových 
Českotřebovských novin je 15. října.
www.ceskotrebovskenoviny.cz
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16/10 středa

ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM PRO DOBU 
INFORMAČNÍ – CO JE TO MEDIÁLNÍ 
GRAMOTNOST A K ČEMU NÁM 
MŮŽE SLOUŽIT?
17:00–19:00 / Městská knihovna
Jaká je role médií v  našich životech? Jsme 
schopni se v záplavě informací zorientovat? 
Jaké jsou základní praktické metody kritické-
ho vyhodnocování informací, zdrojů a jejich 
důvěryhodnosti? V úvodní lekci cyklu před-
nášek o  médiích a  internetu se zaměříme 
na  téma mediální gramotnosti a  její užiteč-
nosti v  současné informační době. Hostem 
a  lektorem bude Jaroslav Valůch, vedoucí 
projektů mediálního vzdělávání v organizaci 
Transitions. Vstup zdarma.

ZA MINERÁLY ŠPANĚLSKA  
A PORTUGALSKA
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška RNDr.  Vladimíra Hrazdila a  Jiřího 
Tomana. Pořádá Mineralogický klub Česká 
Třebová.

ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
19:00 / Malá scéna
Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá 
do  každodenního života? Neobvyklý a  hu-
mornou formou podávaný pohled do záku-
lisí země větší než celá střední Evropa nabízí 
autor dvou knih o současném Íránu. Pozván-
ka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná 
procesí i na soukromé duchovní obřady, kam 
obvykle může jenom pravověrný muslim. 
Především ale pohled na všední život 70 mili-
onové, prudce se rozvíjející země, jak se baví 
mladí a starší, co smějí anebo nesmějí ženy 
a co naopak muži. Jak se chovají k dětem. Jak 
by se měl a naopak neměl chovat návštěvník 
z ciziny. Máme se v Íránu bát? Vyprávění láme 
předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu 
nahromadilo víc než požehnaně.
Cestovatelská beseda s Jiřím Sladkým, auto-
rem dvou knih ze současného Íránu, který 
zemi navštívil čtrnáctkrát. Vstupné: 50 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

17/10 čtvrtek

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

19/10 sobota

XV. ročník Mezinárodního varhanního 
festivalu Zdeňka Pololáníka
MARIE ZAHRÁDKOVÁ (VARHANY) 
A MIROSLAV VYTISKA (VARHANY A BICÍ) 
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Na  programu P.  Eben: Krajiny patmoské 
a  Zdeněk Pololáník. Vstupné: 150 Kč, před-
platitelé KPH 75 Kč.

PPP 2019 – POHODOVÝ PÁTEK POTŘETÍ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Pohodu, dobrou náladu a  krásné písničky 
budou šířit: MALINA BROTHERS, KATEŘINA 
GARCIA, MADAM EVELYN, GUY G.
Vstupné: 250 Kč v  předprodeji, na  mís-
tě 280 Kč. Předprodej vstupenek online 
na  www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v  Městském muzeu a  1 hodinu před začát-
kem u pokladny KC.

20/10 neděle

TŮDLE NŮDLE, ANEB ROŠŤAČÍME  
S DĚTMI
15:00 / Malá scéna
Kdo je hravý, kdo rád zpívá, kdo rád luští 
hádanky? Kdo v  kuchyni tajně hraje místo 
bubnů na hrnky? Tůdle a Nůdle. Dva skřítko-
vé, kteří žijí v kouzelném lese, kde je možné 
cokoliv. Může se objevit kdokoli. A  kdokoli 
může být kýmkoli. Velmi interaktivní před-
stavení pro děti od  dvou let. Představení 
plné hádanek, zpívání, hraní a  ještě mnoho 
dalšího. 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.

21/10 pondělí

PLAYING DAY
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné her. Vypneme compy, 
X-box, mobily a zahrajeme si různé deskové 
hry, např. Ubongo, Česko junior, Tik Tak Bum, 
Activity a  spoustu dalších her, u  kterých si 
budeme povídat a  užijeme si společně od-
poledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru 
z domu a naučit ji hrát ostatní. 

23/10 středa

POVÍDÁNÍ O KOMPOSTOVACÍCH  
ZÁCHODECH
17:00 / Ekocentrum Podorlicko
Beseda Jana Betlacha – specialisty na  kom-
postovací záchody. Nové poznatky ze sever-
ských zemí, USA, Austrálie, Nového Zélandu 
i dalších zemí světa. Ideální pro zahrádkáře, 
chataře a  chalupáře. Možnost řešení pro 
parkoviště, cyklostezky, odpočívadla, parky, 
sportoviště, odloučená pracoviště a  stavby. 
Nově alternativa pro rodinné domy. 
Snadné řešení, jak ze suroviny nedělat od-
pad, jak jednoduše bez použití vody, chemie, 
kanalizace a septiků vyřešit základní lidskou 
potřebu a navíc pomáhat přírodě. 
Součástí besedy výstava jednotlivých systé-
mů. :-)

LISTOVÁNÍ.CZ: ČESKÝ RÁJ
17:30 / Městská knihovna
Parta chlapů se pravidelně schází ve  staré 
sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Ne-
mají jména, jen staré indiánské přezdívky. 
Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní 
a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. Je-
jich sebestředný svět rámují tragikomické 
vzpomínky na  minulost i  nejistota z  vlastní 
budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami 
vody. Novela o  současných mužích, jejichž 
touhy a  sny se soustředí na  tajemný svět 
za vysokou zdí, který možná obývají ženy… 
Scénické čtení. Účinkují: Pavel Oubram, To-
máš Drápela, Alan Novotný. Vstupné: 50 Kč.

24/10 čtvrtek

DEN  
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
8:00–18:00 / Městské muzeum
Při příležitosti Dne turistických informačních 
center bude ve  čtvrtek 24. října 2019 volný 
vstup na  výstavu Od  košilky k  rubáši aneb 
narození a  smrt v  české lidové kultuře. Pro 
děti budou připraveny doprovodné aktivity 
a balonky.

DP Podzim 2019
ZDENĚK JIROTKA: SATURNIN 
19:00 / Velký sál kulturního centra
Vítejte v  časech, kdy se k  sobě lidé chovali 
slušně. Mladý muž dobrého společenského 
postavení a vychování, trochu konzervativní, 
získá, ne vlastní vinou, sluhu Saturnina. Ten 
se de facto stane pánem svého zaměstnava-
tele a způsobí v jeho dosud poklidném živo-
tě řadu překvapivých zvratů a situací. Ty by 
se bez Saturnina daly těžko zvládnout.
Hrají: M. Kern, J. Konečný, D. Pfauserová, 
J. Sedláčková, J. Kretschmerová, P. Vacek…
Režie: Petr Vacek. Vstupné: 380 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
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25/10 pátek

KONCERT KE TŘEM JUBILEÍM
19:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

ZUPPER (GARAGE-PUNK / LETOHRAD)
BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY (ALTERNA-
TIVE-DRUM‘N‘BASS / LETOHRAD)
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

29/10 úterý

FLYZONE HRADEC KRÁLOVÉ
Dům dětí a  mládeže Kamarád pořádá ce-
lodenní výlet do  zábavního parku Flyzone 
v  Hradci Králové. Cena: 350 Kč (v  ceně je 
zahrnuto vstupné, jízdné vlakem, pedago-
gický dozor). Přihlásit se můžete nejpozději 
do pondělí 21. 10. 2019. Bližší informace a při-
hlášku obdržíte v kanceláři DDM nebo na na-
šich internetových stránkách od 30. 9. 2019.

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. Příští setkání se uskuteční 
na  téma Lékaři, lékárny a  drogerie v  České 
Třebové. Cena lekce je 20 Kč (na  lekci není 
třeba se předem registrovat). Lektor: Martin 
Šebela.

ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková 
slova slyší gymnastka Rita Mamun od  své 
nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní portrét 
odvrácených stránek sportu odhaluje ruský 
tréninkový systém, který v  honbě za  doko-
nalostí překračuje všechny meze. Projekce 
dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět, 
74 minut. Vstup zdarma.

30/10 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.

VÝROBA ŠITÉ KNIHY
Dům dětí a  mládeže Kamarád pořádá kni-
hařskou dílnu pro děti školního věku. Vyrá-
bět budeme šitou knihu se záložkou, košík 
a  další zajímavé výrobky, které se týkají 
knihařského řemesla. Sraz přihlášených dětí 
bude v 8:00 hodin na DDM Kamarád a spo-
lečně půjdeme tvořit do  ateliéru paní Vy-
tečkové. Přihlásit se můžete od  30. 9. 2019 
do 21. 10. 2019 v kanceláři DDM. Cena bude 
uveřejněna na  našich webových stránkách 

www.ddm.ceskatrebova.com od 30. 9. 2019. 
Na tuto akci bude omezený počet míst!

31/10 čtvrtek

PODZIMNÍ DOTEKY 2019
18:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá Taneční škola Česká Třebová.

1/11 pátek

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

VÍCEDENNÍ AKCE
9–10/10

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
VOŠ a SŠT Česká Třebová
Čtyřicet středních škol představí v  České 
Třebové své vzdělávací programy žákům 
8. a 9. tříd na „Přehlídce středních škol“. Sou-
časně se školami se zde budou prezentovat 
i  významní zaměstnavatelé okresu, a  tak 
návštěvníci dostanou kompletní informace 
o  provázanosti požadovaných profesí a  na-
bídky studia. 
Přehlídka proběhne ve  dnech 9. 10. 2019 
od 12:00 do 17:00 hod. a 10. 10. 2019 od 8:00 
do 17:00 hod. v prostorách VOŠ a SŠT v České 
Třebové, Skalka 1692.

11–12/10

BAZÁREK A BLEŠÍ TRHY
Rosa rodinné centrum
pátek 9:00–12:00 a 15:00–18:00 
sobota 9:00–14:00
Potřebujete KOUPIT nebo PRODAT koje-
necké a  dětské oblečení, obuv, také oble-
čení pro dospělé, hračky, knížky, kočárek 
či třeba koloběžku? PŘIJĎTE, JSME TU PRO 
VÁS! Herna otevřena po  celou dobu pro-

deje. Přihlášení a  další info pro prodejce 
na bazarek-rcrosa@seznam.cz

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevře-
no denně mimo pondělí od  8 do  18 hodin, 
v pondělí 28. října 2019 zavřeno.

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. Pro školy je možné objednat dopro-
vodný program. 
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota v  muzeu se uskuteční 12. října 2019 
od 15 do 16:30 hodin.
Při příležitosti Dne turistických informačních 
center bude ve  čtvrtek 24. října 2019 volný 
vstup na  výstavu Od  košilky k  rubáši aneb 
narození a  smrt v  české lidové kultuře. Pro 
děti budou připraveny doprovodné aktivity 
a balonky.

17/9–4/10

SÍLA KŘEHKOSTI. ŽENA OBJEKTIVEM 
OLGY STRÁNÍKOVÉ
Výstavní síň Česká Třebová 
Výstava litomyšlské autorky nabídne poetic-
ké fotografie, které zachycují mnohé podo-
by křehkého ženství. Vernisáž se uskuteční 
16. 9. 2019 v  17:00 hodin. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

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 evropské-
ho umění. Vernisáž 8. 10. 2019 v 17:00 hodin. 
Otevřeno denně 9:00–12:00 a  14:00–17:00 
hodin. Vstupné dobrovolné.
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4–16/10

NEŽ PŘIŠLA SVOBODA
Staré náměstí
Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem 
připravila putovní výstavu, která na  ven-
kovních panelech ukáže občanům situaci 
v různých oblastech života před rokem 1989 
a  změny, ke  kterým mohlo díky sametové 
revoluci dojít. Zajímavé informace, které se 
nevešly na výstavní panely, vyjdou ve speci-
álních novinách s názvem Normalizační listy, 
které budou k  dispozici v  Turistickém infor-
mačním centru města. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 10. ve 14:30  
na  Starém náměstí. Součástí vernisáže je 
doprovodný program, při kterém si návštěv-
níci připomenou „mementa z  období před 
30 lety”, jako je třeba vázání pionýrského 
šátku, nácvik průchodu kontaminovaným 
pásmem, vyzkoušení plynové masky nebo 
vyplnění výjezdní doložky.

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
2/10 středa

RAMBO: POSLEDNÍ KREV (USA) 2D
19:00
John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil 
se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké mi-
nulosti se snaží vyhnat klidným životem ko-
vboje v americkém zapadákově. Najde i pár 
lidí, které má rád a na kterých mu záleží. Má 
šanci dojít i smíření. A právě obyčejný pocit, 
že má konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí 
tam, odkud se snaží utéct. Do  světa zabíje-
ní. Dcera jeho dávného přítele totiž nedbá 
na výstrahy a vydá se za hranice do Mexika, 
kde ji unese místní mafie. Únosy dívek pro 
nucenou prostituci provádí zločinci v  Mexi-
ku celkem běžně, v tomhle případě ale měli 
obrovskou smůlu. Hrají: S. Stallone, P. Vega... 
Režie: A. Grunberg. Mládeži přístupno, akční, 
dobrodružný, thriller, titulky, 100 min. Vstup-
né: 120 Kč.

5/10 sobota

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGED-
DON (VB, USA, FRANCIE) 2D
17:00
Život na  farmě je nekonečná nuda. Každý 
den plyne ve  stejném rytmu, Shaun musí 
poslouchat a  dělat co farmář nařídí. Jak jen 
mít jeden jediný den volna? To chce pořád-
ný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít 
zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat 
se musí umět a  každý plán se může zvrt-
nout! Shaun a další ovce přijdou s mazaným 

trikem, jak farmáře uspat. Skáčou stále do-
kolečka přes ohradu, farmář počítá, počítá 
a počítá své ovečky, až nakonec usne. Ovce 
potom farmáře opatrně uloží do starého ka-
ravanu v rohu hřiště a předstírají, že je noc. 
Když farmářův věrný pes Bitzer zjistí, co ovce 
udělaly, celý plán končí. Blitzer se snaží far-
máře dostat z karavanu, ale karavan se uvolní 
a přes všechny překážky vyjede ven na silni-
ci i  se spícím farmářem uvnitř. Bitzer vyrazí 
za  karavanem, který ujíždí přímo do  velko-
města. Shaun a  ovčí stádo zatím hospodaří 
na farmě. Režie: W. Becher, R. Phalen. Mládeži 
přístupno, animovaný, český dabing, 87 min. 
Vstupné: 120 Kč.

9/10 středa

AQUARELA (FRANCIE) 2D
19:00
Voda, krásná i  děsivá, smrtící i  životodárná. 
Fascinující živel se ve výpravném dokumen-
tu Viktora Kossakovského stává protago-
nistou, zatímco člověku připadá epizodní 
role v  odvěkém koloběhu vzniku a  zániku. 
Kamera v  Aquarele cestuje kolem světa, ze 
zamrzlé hladiny Bajkalu, přes ledové hradby 
Antarktidy, do  útrob hurikánu Irma či moc-
ných venezuelských Andělských vodopádů. 
Sytými barvami vykresluje portrét tvořivé 
i ničivé síly ve všech jejích formách a zachy-
cuje důsledky dramatických proměn kli-
matu. Voda v  křehkých lidských bytostech 
vyvolává úctu, euforii a  zoufalství. Dechbe-
roucí záběry doprovází bouřlivý metalový 
soundtrack zakládajícího člena kapely Apo-
calyptica, cellisty Eiccy Toppinena. Mládeži 
přístupno, dokumentární, titulky, 89 min. 
Vstupné: 110 Kč.

11/10 pátek

BIO SENIOR
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
(ČR) 2D
18:00
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, 
textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, 
grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… 
A  především legenda české kultury, která 
ovlivnila několik generací. To byl Jiří Suchý, 
o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, nato-
čila film Olga Sommerová. Mládeži přístup-
no, dokument, 102 min. Vstupné: 60 Kč.

12/10 sobota

PSÍ KUSY (KANADA) 2D
17:00
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý 
pes, který nic neví o skutečném světě plném 
nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání 
každý den. Jednoho dne se ale bude muset 
vydat za  plot svého bezpečného domova 
a zažije dobrodružství, které si ani ve snu ne-
dokázal představit. Režie: K. Johnson. Mláde-
ži přístupno, animovaný, rodinný, komedie, 
český dabing, 87 min. Vstupné: 120 Kč.

14/10 pondělí

BLÍŽENEC (USA) 2D
19:00
Blíženec je originální akční thriller s  Willem 
Smithem v  hlavní roli. Smith hraje Henryho 
Brogana, elitního nájemného zabijáka, pro-
následovaného tajemným mladým vrahem, 
který dokáže předjímat jeho každý tah. Film 
režíruje oscarový režisér Ang Lee a  produ-
kuje renomovaný tvůrce akčních blockbus-
terů Jerry Bruckheimer. V  dalších rolích se 
objeví Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen 
a Benedict Wong. Režie: A. Lee. Mládeži pří-
stupno od 15 let, sci-fi thriller, titulky, 87 min. 
Vstupné: 130 Kč.

16/10 středa

PRAŽSKÉ ORGIE (ČR) 2D
19:00
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do po-
loviny 70. let. Slavný americký spisovatel 
Nathan Zuckerman – často využívané alter 
ego Philipa Rotha – přijíždí do  Prahy, aby 
zachránil a  odvezl rukopis nevydané knihy. 
Na své pražské misi se seznámí se svéráznou 
a  nezkrotnou spisovatelkou Olgou a  pro-
nikne na  vyhlášené večírky, na  nichž každý 
hledá únik ke krátké svobodě po svém. Po-
stupně se proti své vůli stane nejen divákem, 
ale i účastníkem dekadentního představení, 
v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze 
věřit. Zuckermanova pražská návštěva, plná 
bizarních setkání s  podivuhodným uskupe-
ním různorodých lidí se brzy stane téměř 
dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zucker-
man si nakonec není jistý, kdo je přítel a kdo 
je provokatér a donašeč. Kdo jsou lidé z de-
kadentních orgií v domě syna slavného ma-
líře? Hrají: J. Chernick, K. Rappoport, P.  Kříž, 
K. Issová... Režie: I. Pavlásková. Mládeži pří-
stupno od 12 let, komedie, drama, 112 min. 
Vstupné: 130 Kč.
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21/10 pondělí

PRVNÍ AKČNÍ HRDINA (ČR) 2D
19:00
Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal 
hlavním hrdinou akčního filmu, který na-
vzdory jeho vůli vytváří nevyzpytatelný Re-
žisér. Podaří se mu díky znalosti žánrových 
pravidel porazit zákeřné padouchy a zachrá-
nit svou životní lásku? Krátký film debutující-
ho Jana Haluzy skládá poctu tvorbě Oldřicha 
Lipského a  Václava Vorlíčka i  nejslavnějším 
hollywoodským akčňákům. To vše v originál-
ní hře s postupy akčního žánru, jaká v české 
kinematografii nemá obdoby. Hrají: J. Mádl, 
K. Hádek, L. Haluzová... Mládeži přístupno, 
akční, dokument, 70 min. Vstupné: 100 Kč.

23/10 středa

STAŘÍCI (ČR, SR) 2D
19:00
Vlastovi a  Tondovi již nezbývá mnoho let 
života, mají však před sebou jeden důležitý 
úkol – vypátrat a zabít komunistického pro-
kurátora, který je v 50. letech odsoudil k tres-
tu. Atypická road movie o  dvojici bývalých 
politických vězňů, kteří se navzdory všem 
omezením a překážkám bijí za spravedlnost. 
Hrají: J. Schmitzer, L. Mrkvička... Režie: M. Du-
šek, O. Provazník. Mládeži přístupno, drama, 
85 min. Vstupné: 120 Kč.

25/10 pátek

BIO SENIOR
PŘES PRSTY (ČR) 2D
18:00
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach 
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Lin-
da (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesva-
čilová) jsou parťačky, které obětují beach vo-
lejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší 
Pavle tak trochu začínají tikat biologické ho-

diny 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 Ev-
ropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá 
svérázný správce hřiště se zajímavou minu-
lostí Jíra (Jiří Langmajer). Režie: P.  Kolečko. 
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, spor-
tovní, 101 min. Vstupné: 60 Kč.

26/10 sobota

SNĚŽNÝ KLUK (USA) 2D
17:00
Když jedna obyčejná holka najde na  střeše 
svého domu vystrašeného mladého Yettiho 
a  rozhodne se, že mu pomůže najít cestu 
domů do Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěři-
telná cesta plná dobrodružství, kouzel a ne-
zapomenutelných zážitků. Režie: J. Culton, 
T. Wilderman. Mládeži přístupno, animova-
ná komedie, český dabing, 85 min. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

28/10 pondělí

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR, SR) 2D
19:00
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) 
získá díky svým šlechtickým předkům dávné 
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emig-
rantů se tak po více než čtyřiceti letech chys-
tá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a tempe-
ramentní 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 pří-
buzných. 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 Balze-
rová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel 
Liška). Režie: J. Vejdělek. Mládeži přístupno, 
komedie, 110 min. Vstupné: 130 Kč.

30/10 středa

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (USA, 
VELKÁ BRITÁNIE) 3D
19:00
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba 
žije spokojeně na  čarovných Blatech a  její 
kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájem-
ný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, 
rozkvetl a  zkošatěl. Nicméně nenávist mezi 
lidmi a  kouzelnými bytostmi nezmizela. 
Svatba mezi princem Filipem z  království 
Ulstead a  Růženkou ze sousedních Blat je 
důvodem k radosti, a mnozí doufají ve spo-
jenectví mezi znesvářenými světy. Avšak 
nečekaný zvrat událostí a  setkání s  novými 
mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu 
na opačné strany Velké války, která podrobí 
jejich rodinná pouta náročné zkoušce. Hrají: 
A. Jolie, E. Fanning, M. Pfeiffer... Režie: J. Ro-
nning. Mládeži přístupno, fantasy, rodinný, 
český dabing. Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let 
130 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Vernisáž výstavy Síla křehkosti v KC / foto: Michal Horák

Vytvářejte obsah novin i vy! Těšíme se na 
vaše příspěvky a pozvánky na akce. Uzá-
věrka pro příští vydání Českotřebovských 
novin je 15. října. Texty a fotografie posí-
lejte na redakce@ceska-trebova.cz. Ce-
ník inzerce nebo archiv starších čísel na-
jdete na www.ceskotreboskenoviny.cz.
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