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ŘÍJNOVÉ NOVINY
Uvnitř čekají na  přečtení články k  ote-
vření obřadní síně krematoria, povin-
nému „čipování psů” či o  kontejnerech 
na  kovové obaly. Dále můžete zavzpo-
mínat na konec léta u článků i fotografií 
a dozvědět se něco nového z rozhovoru 
s Jarmilou Holcovou, ředitelkou Základní 
umělecké školy Česká Třebová. 
Nechybí plný kalendář akcí s  pozváním 
na  koncerty Mezinárodního varhanního 
festivalu Zdeňka Pololáníka, Pohodový 
pátek potřetí 2019, cestovatelskou be-
sedu o  Íránu nebo skautskou Drakiádu. 
Ekocentrum Podorlicko nachystalo tra-
diční akci Rodina na stezce, ale i Povídání 
o kompostovacích záchodech. 
Rodinné centrum Rosa pořádá Bazárek 
a bleší trhy 11. a 12. října. 
Autorské čtení Blanky Kostřicové, scé-
nické čtení Český ráj, Zdravý selský rozum 
pro dobu informační a další si pro vás při-
pravila městská knihovna.
Při příležitosti Dne turistických informač-
ních center bude ve čtvrtek 24. října 2019 
volný vstup na výstavu Od košilky k rubá-
ši aneb narození a smrt v české lidové kul-
tuře. Pro děti budou v muzeu připraveny 
doprovodné aktivity. Zajděte se podívat 
také na  venkovní výstavu na  Staré ná-
městí Než přišla svoboda. 
Příjemný říjen vám přeje

Hana Sychrová, redaktorka 

OBYVATELŮM DOMU POSTIŽENÉHO 
POŽÁREM POMOHLI SPOLUOBČANÉ,  
MĚSTO I KRAJ
Dne 31. srpna byla ukončena veřejná sbírka 
na pomoc obyvatelům bytového domu, kte-
rý poničil požár 3. června 2019. Čistý výtěžek 
sbírky, který bude rozdělen přímo mezi oby-
vatele postiženého domu, činí 394 402,60 Kč. 
Město Česká Třebová, které bylo organizáto-
rem veřejné sbírky, děkuje všem přispěva-
telům za  jejich vyjádření solidarity. Zároveň 
dne 16. září 2019 schválilo zastupitelstvo 
města uvolnění 100 000 Kč z městského roz-
počtu jako dar pro Stavební bytové družstvo 
Česká Třebová, které jako vlastník zajišťuje 
opravy v  poškozeném domě. Téhož dne za-
stupitelé rozhodli také o stejném osudu jed-
noho milionu korun, který již dříve za účelem 
pomoci poskytl Pardubický kraj.

Jiří Holý, mediální asistent města

PRVNÍ ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE  
O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ SE NADMÍRU VYDAŘIL
V  sobotu 7. září se v  malebném sále Hos-
půdky u Sitařů uskutečnil první ročník rapi-
dového šachového turnaje O  pohár Maxe 
Švabinského. Za deštivě soboty se do vesnič-
ky Kozlov sjelo úctyhodných 50 šachistů jak 
zblízka, tak zdaleka (někteří dorazili až z Pra-
hy či Jižní Moravy). Složení startovního pole 
bylo velmi rozmanité – od úplných začáteč-
níků až po jednoho mezinárodního velmistra 
(lanškrounský Honza Bernášek), od mladých 
šachistů až po zkušené harcovníky.

Překvapivý vítěz
Turnaj se odehrál ve  svižném tempu a  bez 
komplikací, všichni si pochvalovali krásné 
prostředí, výborný oběd a  chutné nápoje 
v nedávno opraveném výčepu. Škoda jen, že 
nám počasí nedovolilo odpolední vycházku 
k chaloupce Maxe Švabinského – snad tedy 
příští rok. 
Po lítých bojích na šachovnici slavil vítězství 
překvapivě Aleš Jedlička z  pardubických 
Polabin s  vynikajícím výsledkem 8,5 bodů 
z  9 partií. Na  druhém místě skončil hlavní 
favorit Jan Bernášek (8 z 9) a třetí místo ob-
sadil Tomáš Pokorný (oba z  Lanškrouna). 
Nejlepším českotřebovským šachistou se stal 
na desátém místě Lukáš Hurt, naše dlouhole-
tá jednička a zároveň ředitel turnaje.
Na  vyhlášení výsledků dorazila i  starostka 
města Česká Třebová, paní Magdalena Pe-

terková, která osobně pogratulovala vítězům 
i všem ostatním hráčům.
Jak tedy organizátoři hodnotí první ročník 
nového turnaje? „Jsme velmi spokojení. Účast 
50 hráčů je na první ročník velmi slušná. Jsme 
rádi, že se první větší akce českotřebovského 
šachového oddílu po  dlouhé době vydařila, 
a budeme se těšit na druhý ročník, na který ur-
čitě dorazí ještě více milovníků této královské 
hry. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali 
paní provozní Renatě Sodomkové za  pomoc 
s organizací a příjemné prostředí, které si všich-
ni hráči moc pochvalovali,” uzavírá ředitel tur-
naje Lukáš Hurt.
Detailní přehled včetně fotek z  turnaje 
je k  dispozici na  webu šachového oddílu 
www.sachyct.cz. 

Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

Vítěz turnaje Aleš Jedlička

O pohár Maxe Švabinského v Kozlově
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 16. září se uskutečnilo jednání zastupitelstva města, na kterém 24 přítomných za-
stupitelů nejprve odhlasovalo druhou rozpočtovou změnu v roce 2019. Poté dle navrženého 
programu projednali celkem 19 majetkových záležitostí. Město do svého majetku převzalo 
od Pardubického kraje budovu tzv. ZŠ praktické v Borku.
V další části jednání zastupitelé souhlasili s poskytnutím 1 mil. korun od Pardubického kraje 
a 100 tis. korun z rozpočtu města Stavebnímu bytovému družstvu Česká Třebová na odstra-
nění následků požáru bytového domu na Lhotce. Dále se město zavázalo, že v roce 2020 zajistí 
příspěvek na opravu fasády kostela sv. Jakuba Většího.
Ve čtvrtém bodu programu byla schválena změna zřizovací listiny Sociálních služeb Česká 
Třebová, která nově umožní zřídit odlehčovací službu pro pečující osoby.
V bodu různé zastupitelé souhlasili se zavedením odměn pro předsedy komisí rady, kteří ne-
jsou členy zastupitelstva města.
Na závěr představila Česká pirátská strana návrh koncepce pro práci s veřejným prostorem 
Zelené srdce pro Třebovou.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na  úřední desce města, v  elektronické podobě na  adrese 
www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy uveřejněn také program jednání, které je veřejné 
a koná se v budově městského muzea.
Příští jednání zastupitelstva města je naplánováno na 9. prosinec 2019.

red

VÝZVA PRO POŘADATELE AKCÍ
Město Česká Třebová vyzývá občany a po-
řadatele akcí v České Třebové k předložení 
návrhů akcí pro veřejnost, při jejichž ko-
nání by měla být zkrácena zákonem sta-
novená doba nočního klidu.
Na základě zákona č. 251/2016 Sb., o někte-
rých přestupcích připravuje město Česká Tře-
bová obecně závaznou vyhlášku, která sta-
noví výjimečné případy (slavnosti, akce), při 
nichž je vymezena kratší doba nočního klidu. 
Město Česká Třebová se proto obrací na obča-
ny, spolky (sportovní oddíly) nebo jiné práv-
nické osoby, aby nejpozději do  3.  11.  2019 
zaslali na Městský úřad Česká Třebová návrh 
akcí pro veřejnost, u kterých se domnívají, že 
by měly být ve vyhlášce uvedeny. V této lhů-
tě lze podat k předmětu výzvy i připomínky 
či jiné podněty. U stanovených akcí může být 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší, 
nebo při nich nemusí být doba nočního klidu 
dodržována. Dobou nočního klidu se rozumí 
doba od 22:00 do 06:00 hodin. 
Návrh by měl obsahovat:
• název akce,
• termín (datum a čas konání akce, nebo způ-

sob jeho určení),
• místo konání,
• návrh stanovení doby nočního klidu,
• identifikační údaje pořadatele,
• zdůvodnění významu akce pro město,
• kontaktní údaje navrhovatele.
Návrh zašlete na adresu:
Městský úřad Česká Třebová, Odbor právní, 
Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová.
O konečné podobě obecně závazné vyhlášky 
rozhodne zastupitelstvo města.

Karel Honl, odbor právní MěÚ Česká Třebová

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběro-
vé řízení na  místo strážník městské 
policie. Přihlášky lze zasílat ve  lhůtě 
do 31. 10. 2019. Kvalifikační požadavky a po-
vinné náležitosti přihlášky jsou zveřejněny 
na úřední desce a webových stránkách měs-
ta (www.ceska-trebova.cz). Bližší informace 
poskytne Petr Vencl, velitel městské policie, 
tel. 465 500 119 nebo 603 574 641.

KREMATORIUM 1. ŘÍJNA OTEVŘE OBŘADNÍ SÍŇ
Od dubna letošního roku, kdy bylo kremato-
rium v České Třebové dočasně uzavřeno, se 
toho v jeho prostorách změnilo mnoho. Jeho 
přechodu pod správu městské společnosti 
Eko Bi s.r.o. totiž muselo předcházet hned ně-
kolik úprav celého areálu. V  zázemí budovy 
byla vybudována zcela nová místnost určená 
pro úpravu zesnulých, která vyhovuje všem 
hygienickým standardům a  legislativním 
podmínkám. Dále proběhlo odstranění starší 
ze dvou kremačních pecí, instalace nového 
topení, oken, dveří i rekonstrukce sociálního 
zařízení, kancelářských prostorů a  prostorů 
pro sjednávání pohřbů. Konečná částka, kte-
rou město v krematoriu letos investuje by se 
měla pohybovat kolem 5 300 000 Kč. 
Otevření obřadní síně krematoria nyní nic 
nebrání, a proto budou moci v této míst-
nosti od 1. října 2019 probíhat první smu-
teční obřady, které budou pro začátek 
zprostředkovávat pohřební služby z oko-
lí. Smuteční obřady v  rejstříku nabízených 

služeb v  dohledné době doplní i  samotná 
možnost kremace, přičemž počet spalů bude 
redukován přibližně na  třetinu původního 
stavu. Této regulace nový provozovatel docílí 
především změnou cenové politiky vůči kli-
entům ze vzdálenějších regionů. To pravdě-
podobně ocení především obyvatelé v  této 
lokalitě, kteří díky omezení provozu a pečli-
vému dodržování technologických postupů, 
pocítí zlepšení stavu jejich životního prostře-
dí proti předcházejícím rokům. Úplně by se 
mohlo obyvatelům okolí krematoria ulevit 
v příštím roce, protože město Česká Třebová 
si v současnosti nechává zpracovat projekto-
vou dokumentaci na základy nové kremační 
pece, která bude fungovat na  nejnovějších 
technologických principech. Dále je zadána 
studie řešící investice do tohoto areálu v příš-
tím roce, která by se měla zabývat osazením 
obřadní síně, vzhledem samotné budovy 
a přilehlého parku.

text a foto: 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. října.

Obřadní síň krematoria

Pohřební vůz
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MĚSTO AKTIVNĚ ROZŠIŘUJE SVŮJ FOND KONTEJNERŮ  
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V  letošním roce přibylo v  našem městě 
16 nových míst, kde mohou občané třídit pa-
pír i plast. Nově přibylo také pět míst s kon-
tejnery na kovové obaly. Do konce roku bude 
ještě o sedm míst navýšen počet kontejnerů 
na  textil. Aktuální seznam všech stávajících 
hnízd s kontejnery na tříděný odpad najde-
te na  webu města (www.ceska-trebova.cz). 
Pro obyvatele sídliště Lhotka, sídliště Trávník, 
sídliště Křib, ulice U Teplárny a Kateřinské uli-
ce, kde všude přibylo po jednom kontejneru 
na  kovové obaly, bude jistě přínosný násle-
dující přehled odpadů, které nyní mohou re-
cyklovat ve svém okolí. 

Co můžeme třídit do šedého kontejneru?
• Plechovky od  nápojů (nápojové plechov-

ky),
• kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka,
• konzervy,
• alobal,
• hliníková víčka,
• prázdné tuby od kosmetiky,
• kovové uzávěry od nápojů,
• hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly 

spojené s dalším materiálem),
• kovové nádoby od  aerosolů po  komplet-

ním vyprázdnění (spreje od  laků na  vlasy, 
šlehaček, antiperspirantů a  deodorantů 
apod.). 

A co do šedého kontejneru naopak vůbec 
netřídit?
• Nápojové kartony,
• spreje a deodoranty se zbytky obsahu,
• plechovky od barev, laků atd.,
• elektroodpad,
• baterie. 
Větší množství je lepší odnést do  sběrného 
dvora, nebo do sběrných surovin.

text a foto: Jiří Holý, mediální asistent města

PSI MUSÍ BÝT OČIPOVÁNI  
DO KONCE ROKU
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona v  účinnost povinnost 
označovat psy na území České republiky mi-
kročipem. Štěňata musí být označena mikro-
čipem nejpozději v  době prvního očkování 
proti vzteklině, tedy nejdéle v půl roce věku. 
Opatření by mělo usnadnit monitoring cho-
vu a prodejů psů na území České republiky. 
V případě nálezu psa také usnadní jeho iden-
tifikaci a prokazování vlastnictví. 
Čipování provádějí soukromí veterinární 
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat ve-
terinární činnost. Zvěrolékaři jednoznačně 
ubezpečují, že čipování je pro psy bezpečné, 
protože mikročip je obalen biokompatibil-
ním materiálem, na který organismus zvíře-
te nereaguje jako na  cizí těleso. Cena toho-
to úkonu se v  České Třebové momentálně 
pohybuje v  rozpětí 400–600 korun. Někteří 
majitelé psů ovšem očipování svého mazlíč-
ka finančně skoro neucítí. Je tomu tak díky 
obecně závazné vyhlášce č. 3/2011 o  míst-
ním poplatku ze psů, která zaručuje plátcům 
poplatků ze psů jednorázovou slevu z tohoto 
poplatku v případě, že je jejich pes očipován. 
Výše úlevy může být v  závislosti na  výši sa-
motného poplatku až 500 korun.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
Čtyřicet středních škol představí v  České 
Třebové své vzdělávací programy žákům 
8. a  9. tříd na „Přehlídce středních škol“. 
Současně se školami se zde budou prezento-
vat 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 SŠ technic-
ké v České Třebové.
Na  přehlídce získají žáci a  jejich rodiče ak-
tuální informace o oborech studia. Zástupci 
škol poskytnou informace o  podmínkách 
přijímacího řízení, stipendijních programech 
a plánovaných aktivitách školy. Součástí bu-
dou ukázky práce studentů. Zaměstnavatelé 
budou prezentovat svůj výrobní program 
a své vize v oblasti poptávky po pracovní síle.
„Cílem této akce je poskytnout dostatek kva-
litních informací pro důležitý krok mladých 
lidí, který v  budoucnu ovlivní jejich uplatnění 
na trhu práce a konkurenceschopnost v oblasti 
nároků na jejich znalosti a dovednosti.“ 
Kontaktní osoba:
Iva Tomšová
Informační a poradenské středisko pro volbu 
a změnu povolání
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště 
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
T: 950 172 445
E: iva.tomsova@uradprace.cz

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ  
NA FACEBOOKU
Město Česká Třebová má od  1. září oficiální 
stránku na  sociální síti Facebook. Pod ná-
zvem Město Česká Třebová najdete užitečné 
aktuální informace přímo z radnice i pozván-
ky na společenské, kulturní a sportovní akce 
ve městě.

www.ceska-trebova.cz
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Od 2. 9. 2019 změna provozní doby a to:
PO:  9:00–12:00 13:00–17:00
ÚT:  9:00–12:00 13:00–16:00
ST:  9:00–12:00 13:00–17:00
ČT:  9:00–12:00 13:00–16:00
PÁ:  9:00–12:00 13:00–16:00
Česká Třebová, Moravská 36
Kontaktní osoba: Lucie Fleischerová, 
+420 725 279 125

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ŘÍJNU OSLAVUJÍ 
TITO OBČANÉ

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 let
Skalická Božena 9. 10. 1949 Česká Třebová
Jebavý Lubomír 13. 10. 1949 Česká Třebová
Rybičková Marie 17. 10. 1949 Česká Třebová
Ing. Matyáš Vlastimil 28. 10. 1949 Česká Třebová

75 let
Berky Štefan 2. 10. 1944 Česká Třebová
Zoubek Vladislav 2. 10. 1944 Česká Třebová
Ondráš František 3. 10. 1944 Parník
RNDr. Hýbl Vlastimil 4. 10. 1944 Česká Třebová
Malínek Jiří 6. 10. 1944 Česká Třebová
Linková Ludmila 10. 10. 1944 Parník
Ročková Zdenka 19. 10. 1944 Česká Třebová
Jindrová Zdeňka 23. 10. 1944 Parník
Hamplová Miloslava 26. 10. 1944 Česká Třebová
Pakosta Jiří 30. 10. 1944 Česká Třebová

80 let
Hampl Miroslav 10. 10. 1939 Česká Třebová

85 let
Groligová Věra 8. 10. 1934 Česká Třebová
Špičák František 9. 10. 1934 Česká Třebová
Michalová Olga 11. 10. 1934 Česká Třebová

90 let
Jansová Marie 3. 10. 1929 Parník
Kovářová Vlasta 11. 10. 1929 Česká Třebová
Horáčková Věra 13. 10. 1929 Česká Třebová
Gratias Karel 18. 10. 1929 Česká Třebová
Janderová Bohumila 27. 10. 1929 Česká Třebová

91 let
Ryšavý František 27. 10. 1928 Česká Třebová

93 let
Vaňková Miluše 24. 10. 1926 Česká Třebová
Jarolímová Eliška 30. 10. 1926 Česká Třebová

94 let
Štarman Stanislav 24. 10. 1925 Lhotka

95 let
Ryglová Zdenka 12. 10. 1924 Česká Třebová
Chlumecký Jan 29. 10. 1924 Česká Třebová

96 let
Martinková Marta 29. 10. 1923 Česká Třebová

100 let
Zelingrová Růžena 13. 10. 1919 Česká Třebová

PARDUBICKÝ KRAJ ZAHÁJÍ V ŘÍJNU PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
O KOTLÍKOVÉ DOTACE
Popáté bude Pardubický kraj vyřizovat žádosti o poskytnutí kotlíkových dotací. Ty slouží k vý-
měně starých zdrojů tepla za nový, ekologický zdroj.
„Výměna kotlů na pevná paliva je bezesporu přínosem pro přírodu i obyvatele Pardubického kraje. 
Nikdo z nás si nepřeje kouřící komíny. Kotlíkové dotace tak výraznou měrou přispívají ke zlepšení 
životního prostředí. V letošním roce jsme připravili již pátou výzvu, a pro žadatele je tak připrave-
no 176,4 milionů korun. První peníze mohou úspěšní žadatelé 5. výzvy dostat již na jaře v příštím 
roce,“ sdělil hejtman Martin Netolický. 
Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostup-
né na webových stránkách Pardubického kraje. Žádosti bude možné v uvedené aplikaci 
vyplňovat již od 4. září 2019. Příjem žádostí bude zahájen dne 8. října 2019 v 6:30 hod. 
a ukončen 30. října 2020. Úspěšní žadatelé musí zrealizovat výměnu kotle a předložit 
závěrečné vyúčtování do 10 měsíců po podepsání smlouvy. 
„Dotace se bude týkat výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího emisní 
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech na území Pardubického kraje. Nahradit 
je bude možné kotli na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelnými čerpadly, 
plynovými nebo kondenzačními kotli,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, ev-
ropské fondy a inovace.
Výše podpory se bude pohybovat v  závislosti na  novém tepelném zdroji od  95 do  120 ti-
síc korun. Ta může být dále navýšena o 7,5 tis. Kč v případě, že je výměna kotle realizována 
v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označe-
na jako prioritní území (seznam prioritních obcí tvoří přílohu výzvy).
„Veškeré informace najdou žadatelé o dotaci na webových stránkách Pardubického kraje, všech-
ny obce od  nás obdrží e-mailem informaci o  vyhlášené výzvě. Připraveni jsme na  telefonické, 
e-mailové i osobní konzultace. Součástí publicity budou i semináře pro žadatele, konat se budou 
vždy v jednom městě každého okresu Pardubického kraje,“ informovala Hana Štěpánová. 
Podrobné informace lze najít na: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

tz, red

ČESKOTŘEBOVSKÉ GYMNÁZIUM SLAVÍ 20 LET  
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU V NORSKU
Setkání hejtmana Pardubického kraje Marti-
na Netolického a představitelů jak české, tak 
i norské školy, stvrdilo pokračování meziná-
rodní spolupráce. Již dvacátým rokem pro-
bíhá přátelství mezi oběma stranami a školy 
zajišťují výměnné vzdělávací pobyty svých 
studentů. Velvyslankyně Norského králov-
ství získala podporu pro tento projekt a díky 
tomu se koncem roku uskuteční i  meziná-
rodní výměna učitelů odborných předmětů.
„V  Pardubickém kraji máme školy, které ne-
spolupracují pouze se svými protějšky ze sou-
sedních států, ale vyhledávají výrazně vzdá-
lenější destinace. Mezi takové patří již dvacet 
let Gymnázium Česká Třebová, které před lety 
zahájilo pravidelné výměny studentů a  učite-
lů s norskou školou v městečku Prestfoss. Díky 
mezinárodnímu setkání Globe Games se mezi 
školami rozvinulo přátelství natolik pevné, že 
se setkání opakují pravidelně. Studenti si zde 
vyzkouší své jazykové dovednosti z anglického 
jazyka, ale také detailně poznají kulturu a život 
skandinávského státu,“ sdělil hejtman Martin 
Netolický. 
Při vzdělávacích pobytech studenti žijí v ro-
dinách svých hostitelských kamarádů, se kte-
rými si nejdříve dopisovali. Čeští studenti se 
stali hostiteli jako první a své norské přátele 
seznamovali nejen s městem Česká Třebová, 
ale samozřejmě s českými zvyklostmi a kul-
turou. V září se stali hosty norských studentů 
a  čekal je program v  partnerské škole, ná-
vštěva hlavního města Oslo, galerií či něko-
likadenní cesta na západ země.

Při společném setkání s  norskými zástup-
ci a  velvyslankyní byly na  programu otázky 
ekonomické, politické, ale také otázky spo-
lupráce českých a norských regionů a obou 
škol. Velvyslankyně Siri Ellen Sletner díky žá-
dosti o podporu z bilaterálního fondu získala 
částku 690 tisíc korun, která se rovným dí-
lem podělila mezi obě strany a finančně tak 
podpořila letošní výměnu studentů. Kromě 
jiného se koncem roku uskuteční i  výměna 
učitelů odborných předmětů.
Hejtman Martin Netolický dodal: „Obdobné 
aktivity našich středních škol jsou velmi vítané. 
Pokud krajská samospráva může být jakkoliv 
prospěšná při vyhledávání či zprostředkování 
kontaktů, rádi tak učiníme. Je to totiž vedle za-
jištění veřejných služeb v dopravě, zdravotnic-
tví, školství či sociální péči také jeden z našich 
úkolů. Jak Pardubický kraj, tak samotné Minis-
terstvo zahraničí, vnímá potřebnost kosmopo-
litního způsobu vzdělávání v dnešní době.“
S projektem Pardubického kraje a obou škol 
se seznámil i  velvyslanec České republiky 
v  Oslu Jaroslav Knot. Projekt má podporu 
i starostky města Pestfoss Anne Kristine Nor-
man, která letos obhajuje funkci v rámci ko-
munálních voleb.

tz, red

Příští uzávěrka pro posílání příspěvků je 
15. října.

www.ceskotrebovskenoviny.cz
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INSPIRACE PRO SENIORY ANEB FOREST GUMP V SRNOVSKÉM ÚDOLÍ
Letošní horké léto bylo úmorné a každý pohyb znamenal velkou dávku potu. V rekreační cha-
tové a zahrádkářské oblasti Rybník – Srnov na letní horké dny vyzrála paní Jarmila D., jak? Ka-
ždodenními ranními procházkami. Její příběh začal na jaře 2. dubna. Paní Jarmila se rozhodla, 
že každé ráno po šesté hodině projde srnovským údolím rychlou svižnou chůzí, s hůlkami 
na Nordic Walking. Trasy byly někdy sedmikilometrové, někdy i desetikilometrové a byly tou 
nejkrásnější procházkou v probouzejících se dnech. Sousedé a přátelé z okolních chat paní 
Jarmilu začali vídat každý den, opravdu i za každého počasí, protože prý „Není špatného po-
časí, je jen špatné oblečení“. Netrvalo dlouho a jednoho dne se přidala první kamarádka paní 
Jarmily, připravila si hůlky, nařídila budík a už se šlo. Za pár týdnů se přidali i další sousedé 
a na fotce můžete vidět současnou partu seniorů, kteří si společně ráno kolem šesté hodiny 
„čistí hlavu“ ranní procházkou v nádherném údolí Srnova. Vědí, že pochodování s hůlkami 
má příznivý zdravotní vliv na držení těla, posilování svalů, imunitního a oběhového systému. 
Největší radost však senioři měli z překonaného lenošení.

Jaroslav Vebr

SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ
Nábor nováčků ve skautském středisku Javor pokračuje
V některých družinách zbývají ještě volná místa, tak neváhejte a vyberte si místo právě pro 
Vaše dítě. A proč by Vaše děti měly chodit do skautu?
Ve skautu si děti můžou vyzkoušet pestrou paletu aktivit a činností, najdou si dobré kamarády 
(často na celý život), naučí se různým dovednostem. Skauting vytváří prostor pro každého, je 
založen na spolupráci a podpoře, ne na soutěži.
Chlapci 1.–4. třída
 • každá středa 16:30–18:00 (3. chlapecký oddíl)

kontakt: emilka.ct@seznam.cz, 607 955 269, trojka.e-skaut.cz
 • každý pátek 16:00–17:30 (7. chlapecký oddíl)

kontakt: danieltomas57@gmail.com, 735 093 931
 • každý pátek 16:00–18:00 (33. chlapecký oddíl)

kontakt: dominikhabiger1@gmail.com, 739 727 775, 33-oddil.javorct.cz
Chlapci 2.–7. třída
 • každý pátek 17:00–18:40 (3. chlapecký oddíl)

kontakt: emilka.ct@seznam.cz, 607 955 269, trojka.e-skaut.cz
Chlapci od 11 let
 • každý pátek 17:00–19:00 (7. chlapecký oddíl)

kontakt: jirouseklukas@gmail.com, 732 705 821
Dívky 1.–3. třída
 • pátek 16:30–18:00 (8. dívčí oddíl)

kontakt: d.starmanova@gmail.com, 776 452 329, www.dcskaut.cz

Skautská drakiáda – neděle 13. 10. 2019
Zveme Vás na skautskou drakiádu, kde se Vaše děti mohou setkat s mnohými skauty a zalétat 
si s nimi s drakem. Začátek bude v 10:00 hod. na  letišti v České Třebové. Plánovaný konec 
11:45 hod. Startovné 20 Kč. www.javorct.cz

Méďa – Ondřej Štěpánek, Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s. 

SVATBY

Gratulujeme novomanželům!

Jarmil Wetter, Svitavy 
a Monika Hlaváčková, Česká Třebová

Vlastimil Dlouhý, Česká Třebová 
a Jiřina Jansová, Česká Třebová

Jan Routek, Semanín 
a Kateřina Valtrová, Semanín

Erik Dobroucký, Česká Třebová 
a Vladimíra Arajmu, Česká Třebová

Marek Uma, Česká Třebová 
a Veronika Rerychová, Rybník

Milan Bodlák, Dolní Čermná 
a Renata Lebedová, Dolní Čermná

KONFERENCE O TRASE 
PLAVEBNÍHO KANÁLU  
DUNAJ-ODRA-LABE
Starostka města Mgr.  Magdaléna Peterková 
se 17. září na  českotřebovské radnici sešla 
se zástupci z  Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje, kterými byli JUDr.  Martin Neto-
lický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, 
Mgr.  Hana Štěpánová, radní Pardubického 
kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy 
a  inovace, Ing.  Ladislav Umbraum, vedoucí 
odboru dopravy a  silničního hospodářství 
a  Ing.  Zdena Loumanová, vedoucí oddělení 
územního plánování. Tématem jednání byla 
územní rezerva vytvořená pro plánovanou 
trasu kanálu Dunaj-Odra-Labe, která už dlou-
hé roky komplikuje rozvoj České Třebové 
a  dalších obcí v  okolí. Odborníci však nyní 
dávají před aktuálně chráněnou trasou před-
nost alternativní tunelové variantě vedení 
kanálu, která neprochází v tak bezprostřední 
blízkosti města Česká Třebová. Ministerstvo 
dopravy dokonce z  ekonomických důvodů 
doporučuje úplně vypustit labskou větev ka-
nálu. Vláda by měla výrazně pokročit v jedná-
ních o budoucnosti této hypotetické investi-
ce do konce měsíce září. Zúčastnění se shodli 
na tom, že pokud vláda při svých jednáních 
změní postoj k  trasování kanálu D-O-L, za-
čnou z  pozice samosprávy prosazovat co 
nejrychlejší odraz rozhodnutí v  územních 
plánech.

Jiří Holý, mediální asistent města

http://www.javorct.cz/
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DO KONCE ROKU MÁME V PLÁNU DESÍTKY KONCERTŮ A AKCÍ,  
KTERÉ ZPŘÍJEMNÍ ŽIVOT ČESKOTŘEBOVSKÝM DIVÁKŮM
V  roce 1945 byla v  našem městě založe-
na Hudební škola, později Lidová škola 
umění. V 60. letech se k hudebnímu obo-
ru přidal obor taneční, výtvarný a literár-
ně dramatický, jež jsou dnes vyučovány 
v budovách na Tyršově náměstí 81 a v uli-
ci Kozlovská 775.
Jarmila Holcová působí v českotřebovské 
ZUŠ už 25 let. Z toho 14 let jako učitelka 
hudebního oboru, 6 let jako zástupce ře-
ditele a 5 let byla pověřena vedením ZUŠ 
jako statutární zástupce. Letos vyhrála 
výběrové řízení na pozici ředitelky.

Jak vypadá běžný den ředitelky ZUŠ? 
Máte čas ještě sama učit děti na klávesy?
Můj běžný den nemá časové omezení a  je 
nabitý od  rána do  večera prací,   která vy-
žaduje různorodé a  stále širší dovednosti. 
Vzhledem k tomu, že bydlím v centru České 
Třebové, můj pracovní den začíná již pěší ces-
tou do školy. Potkávám kolegy, rodiče a další 
občany města, kteří mě oslovují a chtějí řešit 
pracovní záležitosti, vyjadřují názory, pod-
poru a  poděkování. Mnohokrát se mi stalo, 
že po akci ZUŠ mě druhý den lidé zastavují, 
gratulují k  vynikajícímu koncertu a  těší se 
na další program školy. Je to velmi milé a na-
bíjí mě to k další náročné práci. Program dne 
se obvykle tvoří sám, protože i když mám na-
plánované úkoly (porady, schůzky, příprava 
na výuku), řada problémů, které vedení školy 
zahrnuje a  přináší, se objeví neplánovaně. 
Musím pak ve  svém zaplněném kalendáři 
improvizovat a  často se stává, že odcházím 
domů v pozdních hodinách, kdy už celé měs-
to spí. Ale jsem akční člověk, který má rád 
výzvy a nové situace, jejichž řešení vyžaduje 
i práci o víkendech. Práce ředitele školy klade 
na  jejího vykonavatele velkou řadu nároků 
a  to i  časových. K  tomu se váže i  odpověď 
na  druhou část otázky. Ano, učím snížený 
úvazek žáků a je to pro mě především radost. 
Mám velmi šikovné žáky, mezi nimi jsou i ví-
tězové celostátních kol soutěží ZUŠ a dalších 
soutěží. Práce se všemi mě vždy osvěží a dává 
odpověď, proč vše dělám tak, jak dělám. 

Jak byste popsala českotřebovskou ZUŠ-
ku?
Věkem je to starší dáma, příští rok bude slavit 
75 let od svého vzniku. Ale přesto stále mla-
dá a krásná. Věkový průměr pedagogického 
sboru, který v  letošním školním roce sčítá 
30 učitelů, se pohybuje okolo 40 let. Skládá 
se především z mladých kantorů a z genera-
ce zkušených pedagogů, z nichž tři jsou dů-
chodového věku. Tato různorodost přináší ši-
roké spektrum nápadů. Dlouhodobě aktivně 
spolupracují, efektivně si předávají poznatky 
s  cílem zlepšovat kvalitu poskytovaného 
vzdělávání.
Školu navštěvuje přes 600 žáků, kteří spl-
nili požadavky talentových zkoušek a  kteří 
mají chuť svůj talent maximálně rozvinout. 
Ve  vzdělávací nabídce má českotřebovská 
ZUŠ i  výuku hudebních nástrojů, které jiné 

školy nenabízejí. Snažíme se vytvářet a udr-
žovat na škole vstřícný a respektující komu-
nikační systém zahrnující pedagogy, děti 
i rodiče a veřejnost.

Jaké máte se školou plány?
Ráda bych navázala na  svoji pětiletou ve-
doucí práci ve  funkci statutárního zástupce 
a  i  nadále budovala otevřenou, efektivní, 
fungující, moderní školu, ve které jsou všich-
ni aktéři a  partneři vzdělávacího procesu 
spokojeni. Mám v  úmyslu reagovat na  po-
ptávku po  moderních oborech ze strany 
dětí a  rodičů, avšak při zachování vyvážené 
skladby tradičních a  moderních vzděláva-
cích zaměření. V  rámci pestrosti bych ráda 
rozšířila vzdělávací nabídku o  další hudeb-
ní zaměření, například o  Hru na  el. kytaru 
nebo Hru na klasické varhany. Ve výtvarném 
oboru o  předměty Ateliér textilní a  prosto-
rové tvorby a Umělecká fotografie, které by 
byly vhodným základem pro další studium 
na středních uměleckých školách.
Budu i nadále podporovat zvyšování kvalifi-
kovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických 
dovedností pedagogů a odborných znalostí 
pracovníků školy, což má velký vliv na kvali-
tu výuky a  na  výsledky žáků. Jsem ráda, že 
za  podpory zřizovatele, kterým je Město 
Česká Třebová, se nám společně podařilo bě-
hem posledních pěti let výrazně zlepšit ma-
teriálně-technické podmínky. Chci i  nadále 
každoročně určit priority ve vybavování ško-
ly v souladu s hospodárným, účelným čerpá-
ním rozpočtu školy a  zkvalitňovat vybavení 
tříd a obou budov. 

Na jaká umělecká vystoupení žáků a uči-
telů ZUŠ se můžeme do konce roku těšit?
Do  konce roku 2019 máme v  plánu de-
sítky koncertů a  akcí, které zpříjemní ži-
vot českotřebovským divákům. Například 
25. 10. 2019 se uskuteční Koncert ke  třem 

jubileím, který bude věnován bývalým kan-
torům naší ZUŠ Jindřišce Vaníčkové, Josefu 
Petrákovi a  Janě Pasekové. 9. 11. 2019 pro-
běhne Koncert k 25. výročí založení dětského 
pěveckého sboru Kajetánek pod vedením Pe-
try Kotyzové, na kterém mimo jiné vystoupí 
bývalí a současní členové Kajetánku i smíše-
ný pěvecký sbor Bendl, vedený sbormistrem 
Josefem Menšíkem. 17. 11. 2019 se uskuteční 
Slavnostní koncert k výročí 17. listopadu, kde 
v  bohatém programu diváci uslyší oblíbený 
Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Milana 
Špičáka. O všech veřejných akcích diváky in-
formujeme na  našich webových stránkách, 
na  facebooku a  na  plakátnicích dostatečně 
dopředu. Budeme velmi rádi, pokud přijdete 
a podpoříte tím naše mladé umělce.

Letos podruhé byla českotřebovská ZUŠ 
součástí celorepublikového projektu ZUŠ 
OPEN. Proč jste se zapojili?
Dovolím si vás opravit. Projekt ZUŠ OPEN 
existuje již třetím rokem a  my se zapoji-
li do  všech třech ročníků. V  prvním ročníku 
jsme pořádali Koncert absolventů, kterého 
se v rámci spolupráce s aktivními umělci zú-
častnil a také se poprvé představil českotře-
bovskému publiku v  současné době jeden 
z  nejlepších českých klavíristů Ivo Kahánek. 
2. a 3. ročník ZUŠ OPEN proběhl v netradič-

ZUŠ OPEN 2019 / foto: Michal Horák
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ních prostorách českotřebovského terminá-
lu, kde stovky diváků sledovalo promenádní 
koncert, tanec na  dlažbě, kresbu a  malbu 
v  plenéru a  pouliční přednes. Cílem tohoto 
celostátního happeningu základních umě-
leckých škol ve  veřejném prostoru je zvidi-
telnění systému ZUŠ jako moderní způsob 
vzdělávání, práce a  úspěchů škol na  celo-
státní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho 
respektu a komunikace směrem k veřejnosti. 

Mají děti a jejich rodiče stále zájem o na-
bídku ZUŠ nebo je „drtí“ konkurence 
kroužků od jiných organizací?
Ano, mají a jsem tomu ráda. Rozdíl mezi vý-
ukou v kroužcích a studiem na naší škole je 
především v  kvalitě. Pokud je vaše dítě na-
dané, je dobré jeho talent rozvíjet správně. 
Snažím se proto pravidelně vyhodnocovat 
personální rizika a  přijímat opatření k  jejich 
odstraňování, zejména v  oblasti odborné 
kvalifikace pedagogů a  věkové struktury, 
promyšleně vybírám případné nové spolu-
pracovníky školy, aby se výuka pro naše žáky 
neustále zkvalitňovala a modernizovala. Zá-
jem rodičů a  dětí se zvýšil i  díky inovativní 
propagaci, kterou jsem zavedla během pěti 
let (začal se používat nový vizuální styl pla-
kátů a programů, bylo vytvořeno logo školy, 
nový vizuální styl byl zaveden i  do  dalších 
propagačních oblastí – webové stránky, fa-
cebook, které jsou pravidelně aktualizová-
ny). Významným faktorem je však zejména 
rozšířená vzdělávací nabídka, vysoká úroveň 
vzdělání a  výborné výsledky žáků v  soutě-
žích, značný počet žáků přijatých na umělec-
ké školy, jedinečné koncerty i další projekty, 
které si u veřejnosti získaly vynikající pověst. 
Pro letošní školní rok 2019–2020 jsme ob-
drželi rekordní počet přihlášek, celkem 179. 
Vedle tradičního zájmu o Hudební obor jsme 
velký nárůst zaznamenali v tanečním oboru, 
oboru výtvarném a po přijetí nové pedagož-
ky i v keramice. 

Na jaké hudební nástroje se u vás děti na-
učí hrát? Jaké hudební nástroje jsou u dětí 
v současnosti populární? Změnilo se to?
Mnoho let nabízela škola v Hudebním obo-
ru tato studijních zaměření. Hru na klavír, el. 
klávesy, akordeon, cembalo, housle, violu, 
violoncello, bicí, příčnou flétnu, zobcovou 
flétnu, klarinet, saxofon, kytaru, trubku, sólo-
vý zpěv a sborový zpěv. Tuto vzdělávací na-
bídku školy jsem během předchozích pěti let 
rozšířila o studijní zaměření, která mají neza-
stupitelné místo v klasické hudbě, a to o Hru 
na lesní roh, fagot, hoboj a trombon. Nově se 
mohou v letošním roce hlásit zájemci na stu-
dium Hry na el. baskytaru a Hry na kontrabas. 
Mezi nejpopulárnější nástroje patří tradičně 
klavír a el. klávesy. Studium těchto dvou za-
měření navštěvuje přes 100 žáků. Ale i ostat-
ní nástroje jsou hojně navštěvované, takže 
zásadní změnu necítím. Co je však jiné, a to 
mě těší, že rodiče a jejich děti se „nebojí“ stu-
dia hudebních nástrojů, které jsou méně ob-
vyklé, např. trombon, fagot atd. 

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová

Kobylinec 2019 / foto: Michal Horák

Regionální den železnice / foto: Michal Horák
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

DRUHÝ PODZIMNÍ POČÍTAČOVÝ 
RYCHLOKURZ SE BLÍŽÍ
Nový kurz pro úplné začátečníky nebo po-
kročilé uživatele počítačů hledá nové zá-
jemce. Pokud se chcete naučit pracovat 
s  počítačem (popř. vlastním notebookem), 
tak se přihlaste do  22. 10. 2019 na  e-mail 
adela.kusa@moderniknihovna.cz anebo 
osobně v  městské knihovně. Počet míst je 
omezen. Výuka probíhá v  dopoledních ho-
dinách na  oddělení Teenspace, v  přízemí 
knihovny. Jedná se o  7 lekcí. Cena celého 
kurzu je 240 Kč. První informační schůzka 
se bude konat už 24. 10. 2019 od 9 hodin. 
Těší se na vás lektorka Adéla Kusá.

MICHAELA HRDÁ: ISLAND NALEHKO
1. 10. 2019 OD 18:00
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 velký útratě, 
těžkýmu báglu a hromadě turistů. 
Vstupné: 50 Kč.

PETR VOMÁČKA: MILNÍKY A HISTORICKÉ 
ORIENTAČNÍ SLOUPY
3. 10. 2019 OD 17:00, 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 veřej-
nosti téměř neznámé orientační sloupy.
U  důležitých cest (ještě před vybudová-
ním silniční a  železniční sítě) už minimálně 
v  18. století sloužily poutníkům k  orientaci 
v  krajině. Tyto unikátní památky se v  celé 
České republice zachovaly pouze na Česko-
moravském pomezí poblíž Svitav. 
Součástí přednášky budou i  fotografie jed-
notlivých objektů. 
Vstup zdarma.

LETNÍ TÁBOŘENÍ V PRAVĚKÉ OSADĚ KŘIVOLÍK
Koncem letošního léta bylo v Pravěké osadě 
Křivolík opravdu rušno. Sdružení Bacrie z. s. 
zde totiž uspořádalo desetidenní táboření, 
během kterého mohl kdokoli z široké veřej-
nosti dorazit a  přiložit ruku k  dílu. Nakonec 
se sešla poměrně velká skupinka dobrovolní-
ků, která tento skvělý projekt rozvíjející naše 
povědomí o  pravěké historii zase posunula 
o kus dál.
Pracovalo se především na  omazech stěn 
zde prozatím největší budovy inspirované 
skutečnou archeologicky doloženou situací 
z  doby bronzové. Mazanice, která stěny vy-
plňuje, byla tvořena směsí hlíny, vody a slá-

my, takže představuje odolný materiál, který 
interiér budovy velmi dobře chrání před ne-
příznivým počasím, ale i proti venkovním vy-
sokým teplotám. Po práci si tak každý mohl 
oddechnout buď v  příjemném stínu domu, 
nebo během chladného večera u tamějšího 
ohniště.
Účastníky však nečekala pouze práce, ale 
také se dozvěděli spoustu zajímavostí o do-
vednostech pravěkých řemeslníků a během 
dnů pracovního volna si mohli tato řemesla 
také vyzkoušet (např. předení, tkaní, výroba 
kožených bot, apod.).

Lucie Broncová

ZPRÁVA Z RYBÁŘSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ DOLCE 2019
Také v letošním roce uspořádala naše MO pro děti a mládež tradiční letní rybářské soustředě-
ní. To proběhlo ve dnech 7.–12. 7. 2019 opět v rekreačním středisku Dolce u Trutnova za účas-
ti 16 dětí.
V průběhu soustředění jednotlivé skupiny pod dohledem svých vedoucích plnily různé úkoly 
a soutěže zaměřené především na výuku a zdokonalování v rybářských znalostech a sportov-
ním rybolovu. Vlastní rybaření bylo doplněno o sportovní hry, koupání, soutěže a další zábav-
nou činnost. Zpestřením pak bylo každodenní soutěžení o největší ulovenou rybu a největší 
počet ryb, za  kterou byli Ti nejlepší vždy odměněni pěknými cenami od  našich sponzorů. 
A o tom, že se mladí rybáři opravdu snažili, svědčí i celkový počet 550 nachytaných ryb. Uby-
tování a stravování bylo opět zajištěno v areálu restaurace Severka, která se nachází na břehu 
v blízkosti samotného rybníka. V rámci tábora jsme pro děti připravili také celodenní výlet 
do zrekonstruovaného měděného dolu Vladimír v Jívce, kde mohli nahlédnout do historie 
a seznámit se s nelehkou prací horníků v minulosti.
Na konci tábora proběhlo celkové vyhodnocení a předání cen pro všechny účastníky nejen 
za jejich znalosti a dovednosti, ale také za chování, pořádek a aktivitu.
Touto cestou bych chtěl poděkovat ČRS z.s. MO v České Třebové za poskytnutí finanční pod-
pory nutné k realizaci soustředění, vedoucím za trpělivost a obětavost věnovat se mládeži, Ivě 
Ožďanové za poskytnutí nezbytného zázemí k ubytování a stravování během celého pobytu.
Poděkování patří též všem drobným sponzorům za hodnotné dary pro děti – Rybářské potře-
by Jaroslav Řehák Trutnov, časopis Rybářství, firma Techplast Česká Třebová, Stavební firma 
J.B.& M.K. Martin Klejch Česká Třebová, Josef Janda - Hotel Bravo Česká Třebová, Čoko Klasik 
Česká Třebová, Petr Ehrig – opravy a prodej zahradní techniky Semanín, Moneta Money Bank, 
Martin Kapoun – Stavby bez bariér Česká Třebová, LDM servis s.r.o. Česká Třebová a Miloslav 
Jüthner – pracovní oděvy Česká Třebová.
Zvláštní poděkování patří MŠMT, které částečně podpořilo tuto akci finanční dotací ze svého 
operačního programu.

Michal Šindelář, předseda ČRS z.s. MO Česká Třebová
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Omezení provozu knihovny
V úterý 1. října bude oddělení pro dospělé otevřeno pouze do 17 hodin z důvodu konání 
cestovatelské přednášky Island nalehko.
Ve středu 16. října bude oddělení pro dospělé otevřeno pouze do 16:30 hodin z důvodu před-
nášky na téma mediální gramotnost.
Ve  středu 23. října bude oddělení pro dospělé otevřeno pouze do  16:30 z  důvodu konání 
scénického čtení knihy Český ráj.
Pondělí 28. října bude knihovna uzavřena (státní svátek).
Z důvodu stěhování externího skladu není dočasně možné zajistit výpůjčky z tohoto odděle-
ní. Děkujeme za pochopení. 

Knihy můžete vracet do biblioboxů umístěných před vchody do knihovny na Smetanově ulici 
i na pobočce Parník, ul. Ústecká.

Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na 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).

ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ
29. 10. 2019 OD 18:00, 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.

LISTOVÁNÍ.CZ: ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV 
RUDIŠ)
23. 10. 2019 OD 17:30
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…
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan 
Novotný. Knihu Český ráj vydalo nakladatel-
ství Labyrint. Vstupné: 50 Kč.

AUTORSKÉ ČTENÍ K 30. VÝROČÍ 
LISTOPADU 1989
BLANKA KOSTŘICOVÁ: LISTOPADOVÉ 
REMINISCENCE
14. 10. 2019 OD 19:00
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 Tře-
bovské povídky, které jsou inspirovány polis-
topadovou realitou. Vstup zdarma.

ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM PRO DOBU 
INFORMAČNÍ – CO JE TO MEDIÁLNÍ 
GRAMOTNOST A K ČEMU NÁM MŮŽE 
SLOUŽIT?
16. 10. 2019 17:00–19:00
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, ve-
doucí projektů mediálního vzdělávání v  or-
ganizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje 
oblasti využívání moderních komunikačních 
prostředků, ověřování informací, posilování 
mediální gramotnosti a prevence násilí z ne-
návisti. Spolupracoval s řadou iniciativ i insti-
tucí v  regionech střední i  východní Evropy, 
jihovýchodní Asie, Blízkého východu a sever-
ní Afriky. Působil jako humanitární pracovník 
v Barmě a na Haiti.
Vstup zdarma.

ERASMUS DAYS 2019 – ŽIVÁ KNIHOVNA
11. 10. 2019 15:00–17:00
V  roli knih vystoupí dobrovolníci z  projektu 
Evropský sbor solidarity z různých zemí, kte-
ří budou vyprávět svůj životní osud. Můžete 
si procvičit angličtinu či jejich rodný jazyk 
(např.: italštinu) – překladatel bude popřípa-
dě k dispozici. Akci pořádá Dům dětí a mlá-
deže Kamarád s dalšími organizacemi.

ABY ZÁDA NEBOLELA
10. 10. 2019 OD 18:00, 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 jednotlivé cviky pod vedením lektorky. 
Vstupné: 50 Kč.

NATY POLEDŇÁKOVÁ: 
BAREVNÁ ARTE RELAXACE
4. 10. 2019 OD 16:00, TEENSPACE
Cílem je uvolnit svou kreativitu a  nabít se 
energií, užít si spontánnost a  sdílení pocitů 
za využití jednoduchých postupů artefiletiky 
a arteterapie i automatické kresby.
Cena: 50 Kč, platba na místě. Pouze pro pře-
dem přihlášené. Pro další zájemce vypíšeme 
nový termín.
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KULTURNÍ CENTRUM 
Vstupenky na Velký swingový orchestr a Divadelní soubor Hýbl budou od 15. 10. 2019 
v prodeji.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
5. 11. Trio KUH– Köhldorfer-Uhlíř-Helešic – jazz, 8. 11. Kamelot, 11. 11. Motani – Expedice 
Borneo, 14. 11. Shirley Valentine, 17. 11. Taneční odpoledne, 20. 11. Lukáš Pavlásek – Kdo 
nepláče, není Čech, 22. 11. Velký swingový orchestr, 24. 11. Lotrando a Zubejda – pohádka,  
26. 11. KPH – Čeněk Pavlík a Miroslav Sekera (housle a klavír), 29. a 30. 11. DS Hýbl – Marc 
Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE

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

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin, v pondělí 28. října 2019 
zavřeno.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Pro-
bíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 1. října 2019 od 17 hodin, 
tentokrát na  téma Začínáme s  kurentem. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není tře-
ba 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 8. října 2019, 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 ho-
din. V říjnu na téma Pradlenka.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není tře-
ba 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 vý-
voje výtvarného umění evropského kultur-
ního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v  měsíci. Příští setkání se uskuteční v  úterý 
15. října 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma 
Forma se stává obsahem. Informel a jeho 
domácí podoby. 
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 29. října 2019 od 17 hodin, tentokrát 
na téma Lékaři, lékárny a drogerie v České 
Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci 
není třeba se předem registrovat). Lektor: 
Martin Šebela.

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  ne-
děle 10. listopadu 2019. Pro školy je možné 
objednat doprovodný program. 
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota v  muzeu se uskuteční 12. října 2019 
od 15 do 16:30 hodin.

AKCE
Při příležitosti Dne turistických informač-
ních 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 akti-
vity a balonky.

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.

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
září–říjen: otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12–16 hodin

V letošním roce je expozice doplněna o výstavu Jak bývalo v Kozlově.

EKOCENTRUM PODORLICKO
VÝSTAVA HUB JINAK A JINDE

Již po šestnáct let každý rok o prvním říjno-
vém víkendu pořádala základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Podorlicko 
podzimní mykologické dny. Byla to nejenom 
výstava hub, ale i setkání mykologů a houba-
řů spojené s přednáškami a určováním done-
sených druhů hub. 
Letošní ročník bude jiný. Členové ZO ČSOP 
Podorlicko přijali pozvání italských přátel 
a  od  3. do  7. října 2019 se budou účastnit 
mykologické akce Mostra del Fungo v part-
nerském městě Agrate Brianza. Obvyklé tří-
denní mykologické dny v  ekocentru Podor-
licko nebudou. 
V  neděli 29. 9. v  8:30 bude zahájena ko-
mentovaná mykologická vycházka. Sraz 
účastníků bude v  parku Javorka u  Hříbku. 
Průvodcem bude Martin Mička. Vycházka 
bude ukončena u  restaurace Na  Horách. 
Ve  venkovním pavilonu restaurace bude 
od 13:00 do 17:00 výstava a určování naleze-
ných hub. Pro děti bude v průběhu výstavy 
připravena soutěž. Vstupné dobrovolné.
Na listopad připravují ochránci přírody v eko-
centru fotografickou výstavu hub a přednáš-
ku. 

Hana Grundová, ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová

RODINA NA STEZCE
Neděle 13. 10. 2019
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 re-
staurace Nad Hrází. Startovné 50Kč. 

POVÍDÁNÍ O KOMPOSTOVACÍCH 
ZÁCHODECH
Středa 23. 10. 2019 od 17:00
Beseda Jana Betlacha – specialisty na kom-
postovací záchody
Součástí besedy výstava jednotlivých systé-
mů. :-)
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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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Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH 
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
PRO DĚTI
Kromě služeb osobní asistence, odborného 
sociálního poradenství a sociální rehabilitace 
nabízíme k  zapůjčení rehabilitační a  kom-
penzační pomůcky pro děti. 
Pomůcky mohou pomoci dětem, které utr-
pěly úraz nebo jsou zdravotně postižené 
a z jakéhokoli důvodu nemají k dispozici po-
můcku vlastní. Vedle berlí a  mechanických 
vozíků je k dispozici i několik druhů chodítek, 
mobilní sedačka, pojízdná sedačka, dětské 
kolo s přídavnými zadními kolečky. 
V  případě potřeby nás můžete kontaktovat 
a  zaměstnanci Centra Vám poskytnou aktu-
ální informace.

Kontakt:
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká bu-
dova RC Aktiva, 3. poschodí) 
Tel. 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

KRIZOVÉ CENTRUM ŽAMBERK 
ZVÍTĚZILO S PROJEKTEM  
NA POMOC V OBTÍŽNÝCH 
ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Každý z nás, ať jednotlivec či rodina, se může 
ve svém životě dostat do krizové situace, kte-
rou neumí nebo nemůže řešit sám a potře-
buje podporu. Od ledna se v Žamberku pro 
region Orlicko otevřelo nové krizové cent-
rum, kde jsou připraveni psycholog, terapeut 
a sociální pracovníci, aby Vašim dětem i Vám 
v takových chvílích pomohli najít úlevu, na-
ději, řešení pro zlepšení kvality života. Děku-
jeme tímto všem zákazníkům Tesca, kteří v   
programu nadačního fondu „Vy rozhodujete, 
my pomáháme.“ hlasovali pro naše pracovi-
ště.
Díky Vaší podpoře jsme se s projektem „Po-
máháme, když je pro Vás život těžký“ umístili 
na  prvním místě. Získaná částka 30  000 Kč 
bude využita na  zajištění terapeutické po-
moci jak dětem, tak dospělým, kteří prožívají 
náročné období svého života např. z  důvo-
du  rodinné krize, partnerských problémů, 
ztráty zdraví či blízkého člověka, šikany, týrá-
ní či zanedbávání, domácího násilí atd. 
Naše služby jsou poskytovány zdarma.
Vážíme si Vaší důvěry

Sabina Hortlíková, vedoucí Krizového centra Žamberk

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
VÝLET DO CUKRÁRNY STARÉ ČASY
V  úterý 6. 8. jsme pro uživatele Domova 
uspořádali výlet do  cukrárny Staré časy. Byl 
to po mnoha letech první výlet do cukrárny, 
neboť jako jedna z mála právě tato cukrárna 
nabízela pro uživatele Domova plně bezba-
riérové prostředí. Z  objednaných zákusků 
jednoznačně vítězil dort Sacher, ke kterému 
samozřejmě nemohla chybět káva. 
Rádi bychom poděkovali personálu cukrárny, 
který seniorům zajistil krásný zážitek z výletu.

SOUSEDI ZE SVINNÉ
O den později, ve středu 7. 8. se v kapli Do-
mova uskutečnilo hudební vystoupení kape-
ly Sousedi ze Svinné. V  podání čtyř hudeb-
níků – Pavel Jasanský (zpěv), Vlastimil Šmíd 
(harmonika), Miroslav Hanuš (saxofon), Lu-
boš Hanuš (buben), zazněly převážně lidové 
nebo zlidovělé písničky, známé melodie, při 
kterých si mohli uživatelé společně s hudeb-
níky zazpívat. Veselá atmosféra se nesla ce-
lým Domovem. 
Děkujeme všem hudebníkům za uspořádání 
akce pro seniory a  těšíme se na  případnou 
budoucí spolupráci.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Sociální služby Česká Třebová hledají po-
mocnou kuchařku do Domova pro seniory. 
Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravot-
ní stav. Informace u  vedoucí stravovacího 
úseku p. Valentové tel. 465  503  453, e-mail: 
kuchyn@socialnisluzbyct.cz. 

Sociální služby Česká Třebová hledají do Do-
mova pro seniory uklízečku. Nástup mož-
ný ihned, umožníme i  zkrácený úvazek. 
Podmínkou dobrý zdravotní stav. Infor-
mace u  p.  Škeříka tel. 739 344  577, e-mail: 
provozni@socialnisluzby.cz.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ŘÍJEN
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

5.–6. 10. 2019 MDDr. Vaničková Monika, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 534 555 
12.–13. 10. 2019 MUDr. Štancl Jiří, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247 
19.–20. 10. 2019 MUDr. Teplý Michal, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155 
26.–27. 10. 2019 MDDr. Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155 
28. 10. 2019 MUDr. Špajová Dagmar, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 149

Sociální služby Česká Třebová Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se bude 
konat 10. října 2019 od 13 hod. v zařízeních Domov pro seniory (Bezděkov 918) a Tý-
denní stacionář (Lhotka 172). Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás!

Světový den první pomoci na Starém náměstí / foto: Michal Horák

http://www.czp-pk.cz/
mailto:provozni@socialnisluzby.cz
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KAMPAŇ  
„DOMA. TÝDEN PRO MOBILNÍ 
HOSPICE“
Probíhá v týdnu od 7. do 13. 10. po celé ČR 
a  je do  ní zapojeno 21 mobilních hospiců. 
Chceme společně šířit, že si můžeme vybrat, 
kde chceme zemřít a  že existují organizace, 
které nám v  této situaci pomohou. Všechny 
zapojené mobilní hospice pořádají v  tomto 
týdnu informativní akce, o kterých se dočtete 
na www.umiratdoma.cz. Tam se můžete do-
číst také více informací o celé kampani či Pa-
pučovém dni, který kampaň 7. října startuje.
Pečovat o svého blízkého či zemřít doma je 
možné. Profesionální mobilní/domácí hos-
picové služby nás v  této chvíli doprovodí. 
Sdílejme informace o nich a vraťme umírání 
domů.

7. října 2019 vás srdečně zveme na  Den 
otevřených dveří:
KDE: Domácí Hospic Alfa – Omega

17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí
sídlo Charity – 1. patro

V KOLIK : 10:00–16:00 hodin
NA  CO SE MŮŽETE TĚŠIT: Prohlídka prostor 
Charity a  zázemí Domácího Hospice, infor-
mace o poskytované péči, setkání se sestřič-
kami.
Tento den je i  dnem Papučovým, kdy začí-
ná týdenní kampaň pro mobilní hospice. 
Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás.

7. ŘÍJNA 2019 JE PAPUČOVÝ DEN
Den, kdy začíná týdenní kampaň pro mobilní 
hospice. Den, kdy si lidé v  Česku berou pa-
puče všude s  sebou. Den, kdy je facebook 
a  instagram zaplněný fotografiemi s  hash-
tagem #papucovyden. Den, o kterém se píše, 
o kterém se mluví a který je vidět. Den, kdy 
umíme vysvětlit, proč mnozí z  nás vypadají 
tak netradičně. Den, který má smysl, protože 
předává poselství.
Zapojte se i VY, přizvěte vaše kolegy, kama-
rády a všechny, kdo chtějí změnit povědomí 
o  umírání v  České republice. Upozorněte, 
společně s  námi, na  to, že umírat doma je 
možné a že existují služby, které nabízejí do-
provod. Odborný i lidský.
Do této akce jsme zapojeni s Domácím hos-
picem Alfa-Omega, který je pod Oblastní 
charitou Ústí nad Orlicí.
Více informací najdete na  FB stránkách Do-
mácí Hospic Alfa – Omega (v sekci– Nadchá-
zející událost).

OBČANSKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V čem Vám může občanská poradna pomoci?
Nejčastěji pomáháme lidem s  jejich dluhy. Pomůžeme sepsat návrh na splátkový kalendář, 
návrh na vydání platebního rozkazu nebo návrh na nařízení či zastavení exekuce. Naše ob-
čanská poradna má akreditaci a sepisujeme a podáváme návrhy na povolení oddlužení bez-
platně. 
Dále pomáháme lidem s návrhem na rozvod, se svěřením dětí do péče, stanovením výživného 
apod. Radíme i v oblasti pracovních vztahů, majetkoprávních vztahů, bydlení, sousedských 
vztahů, zaměstnanosti, příspěvku na  péči a  další. V  neposlední řadě pomáháme v  oblasti 
ochrany spotřebitele při reklamaci či pomáháme vymáhat práva ve sporu s energetickými 
společnostmi. 

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
Zákon upravující oddlužení byl naposledy změněn novelou insolvenčního zákona k 1. 6. 2019.
Podle této novely může být oddlužení provedeno dvěma způsoby, a to plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či samotné zpeněžení majetkové podstaty.
Nově může dlužník splnit oddlužení již za  3 roky, a  to v  případě, kdy uhradí alespoň 60 % 
pohledávek nezajištěných věřitelů. Stále platí možnost oddlužení za 5 let, a to v případě, kdy 
dlužník vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil pohle-
dávky svých nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %. Pokud dlužník nezaplatí 30 %, soud 
na konci 5 let bude zkoumat podmínku veškerého úsilí. 
Novela také nabízí zvýhodnění pro starobní i invalidní důchodce II. a III. stupně. Ti mohou své 
oddlužení ukončit již po 3 letech, nehledě na to, kolik procent nezajištěným věřitelům zaplatí. 
Všichni dlužníci však musí dodržet základní podmínku a tou je, že musí být schopni splácet 
v plné výši alespoň minimální splátku. Minimální splátka je závislá na počtu přihlášených po-
hledávek, na výši výživného a na tom, zda jde dlužník do oddlužení sám, či je to společný 
návrh manželů. 
Změn v novele insolvenčního zákona je mnoho, proto se na nás pro více informací nebojte 
obrátit. Tel.: 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz.

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

mailto:poradna@uo.hk.caritas.cz
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ROSA RODINNÉ CENTRUM

POHÁDKOVÝ LES U FLORIÁNA 29. 8. 2019
Rosa rodinné centrum si za  podpory Par-
dubického kraje a  Rodinných pasů pro děti 
a  jejich dospělý doprovod připravilo další 
akci. Letošní ročník Pohádkového lesa zaháji-
la dívčí bubenická skupina Spálený sušenky. 
Poté už se děti mohly vydat na pohádkovou 
stezku o devíti stanovištích, kde plnily úkoly. 
Na každém stanovišti v lese se nacházela po-
hádková bytost, která děti úkolem provázela. 

Hledání stejných ponožek si potrénovali u tr-
paslíka. U  Ježibaby poznávali kouzelná zví-
řátka. Nechyběl ani Mikuláš, kde děti malova-
ly zimní obrázky. Bába kořenářka vyzkoušela 
znalosti dětí (i rodičů) na téma bylinky. Cho-
zení s klackem na hlavě pro trénování ladné 
chůze si zájemci mohli vyzkoušet na stanovi-
šti u princezny. Loupežníkům zase pro změ-
nu pomáhali sbírat uloupený poklad. U blu-

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

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: 8. 10., 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.

dičky pak prolézali pavučinovým bludištěm. 
Na stezce nechyběl ani rytíř, kde si potréno-
vali přesnost v hodu na cíl, nebo čert s kot-
líkem – tomu pomáhali připravit potřebné 
ohniště. Na každého, kdo splnil všech devět 
úkolů, čekaly v cíli odměny. 
V  lese také děti potkávaly plyšového Vever-
čáka – symbol Rodinných pasů. Touto akti-
vitou jsme společně chtěli zvýšit povědomí 
o možnostech pro rodiny s dětmi, které jim 
právě nabízí program Rodinné pasy, předat 
informace o tom, jak se přidat a zapojit a vy-
užívat všechny výhody, které Rodinné pasy 
nabízejí.
Dále měla Rosa rodinné centrum pro děti při-
praveno malování na obličej, a ve spolupráci 
s Hřebčínem Karlen projížďku na konících. 
K pohodovému zakončení ještě svým dalším 
vystoupením přispěla kapela Spálený sušen-
ky a završením programu byly pěnové hrát-
ky. Rádi bychom na tomto místě poděkovali 
SDH Parník za poskytnutí zázemí a skvělé pě-
nové hrátky a  AVENA s.r.o. za  zapůjčení po-
zemku na  hrátky a  parkování. Zároveň také 
děkujeme Pardubickému kraji a  Rodinným 
pasům za  podpoření naší akce v  takovém 
rozsahu, jaký se nám letos povedl. Velké díky 
také patří všem, kteří věnovali svůj čas a po-
díleli se tak na v pořadí už sedmém Pohádko-
vém lese U Floriána.

Pavla Jansová, Šárka Březinová

11–12/10 Bazárek a bleší trhy
podrobnosti v kalendáři akcí na str. 14

Pohádkový les
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Flyzone Hradec Králové
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá v úterý 
29. 10. 2019 celodenní výlet do  zábavného 
parku Flyzone v Hradci Králové. Cena: 350 Kč 
(v  ceně je zahrnuto vstupné, jízdné vlakem, 
pedagogický dozor). Přihlásit se můžete nej-
později do pondělí 21. 10. 2019. Bližší infor-
mace a  přihlášku obdržíte v  kanceláři DDM 
nebo na  našich internetových stránkách 
od 30. 9. 2019.

Výroba šité knihy
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá ve stře-
du 30. 10. 2019 knihařskou dílnu pro děti 
školního věku. Vyrábět budeme šitou knihu 
se záložkou, košík a  další zajímavé výrobky, 
které se týkají knihařského řemesla. Sraz při-
hlášených dětí bude v  8:00 hodin na  DDM 
Kamarád a společně půjdeme tvořit do ateli-
éru paní Vytečkové. 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!

HERNÍ VÍKEND
Pravidelně nepravidelný Herní víkend 
pořádaný ve  spolupráci s  DDM Kamarád 
Česká Třebová se bude konat od  pát-
ku 1. 11. 2019 od  18:00 hod. do  neděle 
3. 11. 2019 do 12:00 hodin. Téměř nonstop 
hraní moderních deskových a karetních her. 
Ve  fondu je na  výběr přes 100 druhů her. 
Pravidla her rádi vysvětlíme a  zahrajeme si 
je. Herní poradna pro hry, které máte doma 
a nevíte si s nimi rady – k dispozici. Občerst-
vení zajištěno. Přespání umožněno za popla-
tek 40 Kč za osobu a noc. Dopředu prosím na-
hlašujte počet osob a termín přespání, ať se 
všichni rozumně vejdeme. Veškerý výtěžek 
ze vstupného a občerstvení 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.

ERASMUS DAYS 2019 – ŽIVÁ KNIHOVNA

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová 
ve  spolupráci s  Městskou knihovnou Česká 
Třebová, DDM Lanškroun Damián  a DDM Vy-
soké Mýto Mikádo.
V  roli knih vystoupí dobrovolníci z  projektu 
Evropský sbor solidarity z různých zemí, kteří 
budou vyprávět svůj životní osud – jak se sta-
li dobrovolníky v ČR, jaké je to být zde dobro-
volníkem a  jaké mají zkušenosti s  rozdílnou 
mentalitou i kulturou. Můžete si procvičit an-
gličtinu či jejich rodný jazyk (např.: italštinu) 
– překladatel bude popřípadě k dispozici.
Den: pátek 11. 10. 2019
Čas: 15:00–17:00 hod.
Místo: Akce proběhne v prostorách Městské 
knihovny Česká Třebová před oddělením pro 
dospělé.

TRADIČNÍ YOGA
úterky 3. 9.–17. 12. 2019, 18:30–20:30
Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci 
s www.yogashrama.cz. Tradiční yoga – posí-
lení, protažení, prevence a  terapie, dechové 
a relaxační techniky, mantry a meditace.
Rezervace: tel. 607 696 366.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Nabízíme nově kurz 
„COUNTRY TANCE PRO JEDNOTLIVCE“
Kurz je vhodný pro páry i  jednotlivce, kteří 
mají rádi tanec. Nepotřebujete žádné spo-
lečenské oblečení ani žádné zkušenosti, jen 
dobrou náladu a chuť naučit se tance v ryt-
mu country. Tento kurz je vhodný pro každou 
věkovou kategorii.
Lektor: Oldřich Benda
Schůzky: pátek 17:30–19:30 1× za  měsíc, 
Malý sál KC
Cena: 1000 Kč (900 Kč/člen SD)

Přihlásit se můžete formou přihlášky v  lis-
tinné podobě v  kanceláři DDM Kama-
rád nebo elektronicky. Bližší informace 
k  elektronickému přihlašování naleznete 
na www.ddm.ceskatrebova.com –> Přihláše-
ní do kroužku na rok 2019/2020.
Platby je možné uhradit v  kanceláři 
v úředních hodinách do pátku 27. 9. 2019.
Pro otevření kurzu je stanoven minimální po-
čet na 5 účastníků. 
Storno podmínky jsou platné jako u zájmo-
vých kroužků DDM Kamarád, Česká Třebová.
POZOR! V případě, že si člen místního svazu 
důchodců vybere více kurzů, příspěvek bude 
poskytnut pouze na jeden kurz!

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zahajovací schůzky ZK DDM Kamarád začí-
nají od 30. 9. 2019, stále se můžete přihlašo-
vat do zájmových kroužků dle nabídky.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří 
se zúčastnili a  podpořili tak naši sbírku tex-
tilního materiálu. Tento materiál použijeme 
v našich zájmových kroužcích.

MACHŘI ROKU 2019
Letošní ročník Machři roku proběhl 17. září 2019, v Zítkových sadech na Palackého náměstí 
v  Praze pod patronací Magistrátu hlavního města Prahy a  záštitou starostky městské části 
Praha 2 Jany Černochové. Projekt podpořily také Ústecký a Středočeský kraj a Asociace krajů 
České republiky. V oboru elektrikář se soutěže, jejímž garantem je společnost Eaton, zúčast-
nilo celkem 20 týmů z celé republiky. Soutěž se zadáním „Navrhněte a zapojte bezdrátově 
ovládané osvětlení pro chytrý dům EATON xComfort” vyhrál tým Střední elektrotechnické 
školy v Ostravě, který si s daným úkolem nejlépe poradil a bezdrátové ovládání osvětlení, kte-
ré se kontroluje mobilním telefonem, bezchybně zapojil. Druhé a třetí místo obsadily Vyšší 
odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová a Akademie řemesel – Střední ško-
la technická z Prahy 4. Celkově se prezentací zúčastnilo 31 škol, které veřejnosti interaktivní 
formou představily svá vyučovaná řemesla a práci svých studentů.
Cílem projektu Machři roku, který se pořádá již od  roku 2008, je popularizovat, zviditelnit 
a zlepšit renomé českého odborného školství a představit potenciálním zájemcům možnosti, 
které tato forma studia do budoucnosti nabízí.             tz, red

Pozvánky na akce, příspěvky a fotografie do 
dalšího čísla Českotřebovských novin 

posílejte na redakce@ceska-trebova.cz.
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GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ  
PŘIVÍTALO NOVÉ STUDENTY IMATRIKULACÍ
Odpoledne prvního školního dne patřilo imatrikulaci nových studentů Gymnázia Česká Tře-
bová. Slavnostní akt se odehrával v malém sále Kulturního centra a zúčastnil se ho i hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický, který patří k absolventům této školy.
Hejtman zavzpomínal na tento den: „Již je to 25 let, co jsem zde stál přesně jako vy. Musím říci, 
že počasí bylo neméně uplakané jako dnes. Milí studenti, léta na střední škole právě začínají, ale 
na konci vaší cesty zjistíte, že vše uteklo jako voda. Čeká vás mnoho učení, ale nejen to, také spous-
ta společných akcí. Zažijete kupříkladu lyžařský kurz, výlety, a než se nadějete, bude maturitní ples 
a s ním pomalu začnou vysoké nároky na zvládnutí závěrečné zkoušky. Věřím však, že maturitu 
všichni úspěšně zvládnete a později budete na svá gymnazijní léta v kladném, nejlépe s úsměvem 
ve tvářích, vzpomínat.“ Avšak neopomněl ani slova patřící rodičům a pedagogům: „Rodičům 
bych popřál pevné nervy a chtěl jim říci, ať vše berou s určitým nadhledem. Vždyť ne vždy se vše 
musí vyvést podle vašich představ. Chybami se člověk učí a formuje. Dále pedagogům bych chtěl 
sdělit, aby vše zvládli s entusiasmem a byli těmi nejlepšími vzory pro studenty.“
Ředitel gymnázia Josef Menšík připomenul 110 let existence školy, při které doznala spousty 
změn. Studentskými léty si zde prošlo na tisíc studentů a vyučovaly zde stovky pedagogů. 
Neopomněl ani samotnou architektonicky zajímavou budovu školy. 
O kulturní program se postarali studenti z gymnázia a školní sbor. Vyvrcholením oslavy byla 
samotná imatrikulace, tedy slavnostní zápis studentů.
Gymnázium Česká Třebová bylo založeno roku 1909. O tři roky později se zde začalo vyučo-
vat, a  to v  budově, která byla navržena architektem Aloisem Dryákem. Dodnes je budova 
školy brána za jeden z architektonických klenotů České Třebové. Po druhé světové válce byla 
škola několikrát reorganizována, avšak roku 1969 bylo opět otevřeno čtyřleté gymnázium. 
V  letech 1990–1991 byla obnovena tradice víceletého gymnázia. Dnes má škola čtyři třídy 
čtyřletého studia a osm tříd studia osmiletého.

tz

JAK NÁM ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dobré ráno, dobrý den,
do školky jdu s úsměvem.
Jsme tu všichni kamarádi,
máme se tu hodně rádi.
Začal nám další školní rok a s ním i nové děti. 
Nejmladší Kuřátka zvládla nové prostředí bez 
rodičů na jedničku a starší děti se seznamo-
valy se svými kamarády.
Protože podporujeme u  dětí osobní spoko-
jenost, pohodu a  vzájemnou komunikaci, 
nastal náš „Seznamovací týden“ na  školní 
zahradě.
Děti malovaly křídami na  tabuli, prožily 
sportovní dopoledne plné her, soutěží, uči-
telky dětem zahrály divadlo, děti si zatančily 
na zahradní diskotéce, stavěly z písku hrady 
a zámky, které nazdobily vlastnoručně vyro-
benými praporky. 
Milé děti, jsme tady pro vás a těšíme z každé-
ho vašeho úspěchu.

Vaše učitelky

ZAHRADNÍ SLAVNOST  
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dne 11. září jsme připravili pro děti a  jejich 
rodiče seznamovací zahradní slavnost.
Hodné paní kuchařky připravily snad všech-
ny druhy pomazánek a  pečiva, aby rodiče 
mohly ochutnat, co děti dostávají ke  svači-
nám. O  zábavu se postaral pan Petr Toman 
z  Týnce nad Sázavou, který nenechal sedět 
nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Podzimní sluníčko svítilo, co mohlo, a  my 
všichni jsme si zahradní párty patřičně užili.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

PIKNIK V JAVORCE VE SPOLUPRÁCI 
SE ZŠ NA ROVINĚ
Základní škola Na  rovině byla tradičně při-
zvána k  účasti již 5. ročníku „PIKNIK V  JA-
VORCE“ pořádaným Kulturním centrem 
Česká Třebová. ZŠ Na rovině je nestátní škola 
s  Montessori prvky, sídlící pod „Peklákem“. 
Jako jednou z mnoha touto akcí oslavila pět 
let funkční školy. Během příjemného odpole-
dne si celkem 90 dětí vyzkoušelo různé mo-
torické činnosti jako výroba dřevěné pyrami-
dy, hod na cíl knoflíkem či plněným pytlíkem 
nebo malování nekonečné omalovánky s té-
matem města. Přímo u stanoviště ZŠ Na ro-
vině byl k  dispozici stánek s  občerstvením, 
který zajistila firma Pizza Caffé z  Moravské 
Třebové, jež je jedním z podporovatelů školy, 
a  nabízela zde široký sortiment nápojů pro 
děti i jejich doprovod, stejně tak něco malé-
ho k zakousnutí formou fresh toustů a baget. 
Atmosféra setkání byla velmi uvolněná a pří-
jemná. Seznámili jsme se navzájem s mnoha 
dětmi a  jejich doprovodem. Piknik je pro 
Českou Třebovou příjemnou komunitní akcí, 
během které se setkávají aktivní jednotlivci 
i rodiny, kteří neváhají vyrazit ven a setkat se 
s ostatními.

Za tým pedagogů ZŠ Na rovině Pavlína Provazníková

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ NA ROVINĚ
2. září 2019 zahájila Základní škola Na  rovině v  České Třebové již 6. rok svého působení 
ve městě. Po prázdninách se v jejích prostorách srdečně přivítalo 25 žáků. Letošním projekto-
vým tématem, které bude žáky provázet po celý rok, je „Země v našich rukou“. A jak jinak začít 
tento projekt, než poznáváním města, ve kterém škola leží. Dne 3. září 2019 tedy ZŠ Na rovině 
navštívila paní starostku Mgr. Magdalénu Peterkovou na Městském úřadě v České Třebové. 
Po velmi vřelém přivítání, kdy žáci předali paní starostce květinu a malý dárek s fotografiemi 
z její návštěvy školy, následovala prohlídka malé a velké zasedací místnosti s výkladem asis-
tentky starostky paní Lenky Jelínkové. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací z histo-
rie města či vzniku radnice a prohlédli si pamětní knihy partnerských měst. Dále měli možnost 
se podívat do obřadní místnosti a na policejní stanici městské policie. Na závěr byly dětem 
předány malé pozornosti v podobě upomínkových předmětů a paní starostka přislíbila žá-
kům pomoc při hledání jejich partnerské školy.

Za tým pedagogů ZŠ Na rovině Barbora Hegerová

ZŠ Na rovině na Pikniku v Javorce
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PEKELNÝ KILOMETR 2019 
Již po  dvanácté se letos konal pohár Pe-
kelného kilometru, který opět zahrnoval 
5 závodů do  českotřebovské sjezdovky 
pro malé i  velké běžce. Hned v  dubnu se 
konaly první dva závody, v květnu jsme totiž 
nenašli vhodný termín. Další dva závody se 
konaly na začátku června a července a závě-
rečný „Peklák“ patřil poslední středě v  mě-
síci srpnu. Pravidla jsou stále stejná, tzn., že 
do  poháru byly opět započítány tři nejlepší 
výkony. Celkový výsledek se závodníkům též 
započetl do Iscarex poháru. 
Srpnový večerní závod byl zpestřen kouzel-
nickým představením pro nejmenší, závod-
níci si též mohli po  závodě opéct špekáčky 
a všichni se těšili na závěrečné vyhlášení. Jak 
to letos dopadlo? Nejlepší letošní čas mezi 
ženami (6:46) patřil Janě Matyášové, která 
vyhrála i  svoji kategorii. Mezi muži zaběhl 
letos nejrychleji Filip Záveský (5:11), který se 
ale zúčastnil pouze jednou a poháru se neú-
častnil. Nejlepší mužem v poháru se tak stal 
Jaroslav Tlapák. 
Tratě jsou od začátku stejné, a jsou rozděle-
né dle kategorií. Dospělí, junioři a dorostenci 
běží celý kilometr s převýšením 200 m, starší 
žáci a žákyně zdolávají trať s délkou 500 m, 

mladší žáci a žákyně běží trať dlouhou 250 m 
a předškolní děti běží trať 100 m. 
Letos se na  každém závodu PK průměrně 
zúčastnilo 140 běžců. Nejvíce běžců přišlo 
na konci dubna, a to 159. Traťové rekordy stá-
le odolávají a  stále tak patří Adéle Stránské 
(5:42) a Radkovi Hublovi (4:41). 
Děkuji všem, kteří nám s „Peklákem“ pomá-
hají, tzn. klukům z Pekláku, rozhodčím Dvo-
řáčkovým a  Voleským, firmě Iscarex za  vý-
sledkový servis, obsluze na  Pekláku, Petru 
Svobodovi za moderování a ozvučení a hlav-
ně malým i velkým běžcům za účast. 

Pavla Šimůnková

LT JUDO 2019 OPĚT 
V ROKYTNICI
Poslední srpnový týden patřil již tradičně 
letnímu judistickému soustředění, kdy jsme 
se po  roce vrátili do  velmi příjemného pro-
středí a kvalitního zázemí v Rokytnici v Orlic-
kých horách. Spolu s judisty z Judo Choceň, 
Judoklubu Pardubice a  Sokola Heřmanův 
Městec potilo našich 39 svěřenců „krev“, a to 
jak na judistickém tatami, tak i na přilehlých 
sportovištích. A  samozřejmě jsme si uděla-
li čas i na příjemné zápolení v ringu či relax 
v  aquaparku v  nedalekém Žamberku. Věří-
me, že natrénované hodiny zúročí naši judis-
té na závodním tatami v nadcházející druhé 
půlce kalendářní sezony 2019.
JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

KEMP S OLYMPIONIKY V BELGII
Ve  dnech 6.–8. 9. 2019 jsme poprvé odces-
tovali na  judo kemp do Belgie. Této akce se 
účastnili závodníci v  kategoriích U15 – se-
nioři ze šesti zemí (Belgie, Nizozemí, Francie, 
Anglie, Německo a Česko). Byla to skvělá zku-
šenost a určitě se tam opět rádi vrátíme.
JUDU ZDAR

Martin Štusák

ZE ŠVÉDSKA VEZEME 7 MEDAILÍ
9. srpna jsme v sestavě 12 závodníků a 3 tre-
nérů odletěli na mezinárodní turnaj a kemp 
do  švédského Stockholmu. Celá akce byla 
naplánována na  pět dní, kdy o  víkendu byl 
na programu turnaj a další dva dny pak tré-
ninkový kemp. Na  soutěži začali kategorie 
mladších žáků a  dorostenců a  hned první 
den jsme dokázali vybojovat 4 medaile. Po-
starali se o to v kategorii dorostu prvním mís-
tem Petra Vážková (do 63 kg), stříbrné medai-
le vybojovaly Kristýna Štusáková (do  48 kg) 
a  Zora Zemánková (do  70 kg) a  bronzovou 
medaili přidal Tomáš Rybka (do 66 kg). Dru-
hý soutěžní den přidala do sbírky další bronz 
Petra Karastojanová v  kategorii starších žá-
kyň ve váze do 52 kg. Poslední dvě medaile 
vybojovali kluci v  kategorii juniorů. Ve  váze 
do  81 kg zlatou medaili získal Vítek Škrkoň 
a stříbro Filip Adamský.
Následný tréninkový kemp vedl 5. muž z OH 
v Riu Marcus Nyman a byl zaměřený hlavně 
na randori. Naši borci to zvládli na výbornou 
a  jako tým je musíme pochválit za  přístup 
a snahu.
Ve volných chvílích jsme si našli čas i na něja-
ké výlety – viz foto. Akce dopadla na výbor-
nou. JUDU ZDAR

Martin Štusák

ČESKÝ POHÁR BRNO = STŘÍBRO PRO VÍTKA ŠKRKONĚ
Ve dnech 14.–15. září se konal poslední podnik Českého poháru v Brně. Soutěže se celkem 
zúčastnilo 1189 závodníků ze 13 zemí a 140 oddílů.
V sobotu se nejprve představili v brněnské hale SKKP Vodova muži, kde Karel Gregar vypadl 
v prvním kole, avšak Vítek Škrkoň si probil cestu až do finále, kde narazil na účastníka letošní-
ho MS v judu z Tokia, Jakuba Ječmínka. A věřte, že když Vítek získal vedení na wazaari, tak to 
v hale zašumělo a i další akce mohla být hodnocena pro Vítka. Bohužel v následném útoku si 
Jakub Ječmínek nástup pohlídal a kontrachvatem vybojoval zlato a Vítek si tak odváží zaslou-
žené stříbro a motivaci do dalších judistických let.
Po seniorské kategorii přišli na řadu dorostenci a dorostenky. Petra Vážková získala velmi pěk-
né 5. místo a chybělo málo, aby to cinklo. Kristýna Štusáková vybojovala 7. místo a 1 vítězné 
utkání urval i Maxim Chromý.
V neděli se našim mladším a starším žákům bohužel nedařilo. Ale jak my judisté říkáme: Ne-
musí pršet, jen když kape. JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

Judisté ve švédském Stockholmu

Pekelný kilometr 2019 / foto: Michal Horák

Uzávěrka pro posílání příspěvků do  listopa-
dových Českotřebovských novin je 15. října.

www.ceskotrebovskenoviny.cz
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PŘIDEJ SE K NÁM A STAŇ SE ATLETEM!

Českotřebovský atletický klub Iscarex, z.s. 
hledá nové zájemce o  atletiku. Rádi by-
chom doplnili družstva mládeže ve všech 
atletických disciplínách běžeckých i tech-
nických. Zájemci o  atletiku mohou přijít 
na  kterýkoliv středeční trénink na  stadion 
na Skalce vždy od 16:30 hod. 
• Ročníky 2012–2009 do atletické přípravky
• Ročníky 2008 a starší do ostatních tréninko-
vých skupin
Přijďte si s námi vyzkoušet atletiku!

Aleš Stránský

FLORBALOVÝ KEMP MLÁDEŽE 2019
S blížícím se koncem prázdnin je neodmys-
litelně spjat příměstský florbalový kemp pro 
mládež. Poslední srpnový týden sportovalo 
58 dětí společně s 13 trenéry na zimním sta-
dionu v Ústí nad Orlicí.
V pondělí 26. 8. 2019 to odstartovalo. Téměř 
šest desítek dětí nastoupilo na  plochu zim-
ního stadionu, kde byly seznámeni s progra-
mem a rozděleni do čtyř tréninkových skupin 
dle věku. Každý den se většinou skládal ze 
čtyř tréninkových jednotek – dvou na ploše 
s hokejkou a dvou venku na různých sporto-
vištích dle fantazie trenérů. Proto mladí flor-
balisté byli k vidění na pilinovce, atletickém 
ovále nebo fotbalovém hřišti.
První dva dny patřily převážně k  florbalové 
technice a koordinaci. Ve středu byl program 
obohacen překvapením, o  kterém hráči 
do poslední chvíle nevěděli. V ranních hodi-
nách nastoupili do autobusu, který všechny 
dovezl do nedaleké Litomyšle do FotbalPar-
ku. Každý obdržel fotbalový míč a  vyrazil 
vstříc zábavě. Dvě hřiště s různou obtížností 
obsadili naši svěřenci a  dle pravidel fotbal-
golfu se snažili umístit míč do 18 jamek z pří-
rodních i umělých překážek.

Ve  čtvrtek nechyběly opět různé pohybové 
aktivity. Jednou z  nich byl orientační běh, 
který se běžel v  okolí fotbalového stadionu 
a  všichni si tak mohli vyzkoušet orientaci 
na mapě. Sluníčko vydatně hřálo, a proto se 
tento den neobešel bez vodní bitvy, při které 
nikdo nezůstal v suchém triku.
Poslední den v  rámci dopoledního bloku 
se uskutečnil námi známý a  velmi oblíbe-
ný florbalový biatlon. Po  obědě následoval 
očekávaný turnaj proti rodičům, kde všichni 

účastníci kempu mohli zúročit všechny své 
nově nabyté nebo zdokonalené dovednosti. 
Závěrem dne, a rovněž i celého kempu, byli 
všichni odměněni dárkem.
Radost ze hry, překonání sám sebe a úsměv 
na tváři – to vše a mnoho dalšího bylo den-
ně k vidění, a proto se už nyní těšíme na další 
ročník kempu!

Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko

SIMONOVÁ VYBOJOVALA BRONZ NA MS MASTERS
Cyklistka Monika Simonová opět rozšířila 
svoji letošní sérii úspěchů a skvěle reprezen-
tovala Českou republiku na mistrovství světa 
masters v  Rakousku. Tentokrát vybojovala 
v časovce bronzovou medaili.
V  rakouském St. Johann in Tirol se každo-
ročně koná svátek pro cyklisty kategorie 
masters. Město je obklopeno překrásnou pří-
rodou a především celkem náročným kopco-
vitým převýšením. To organizátoři MS využili 
na tratě časovky i silničního závodu a notně 
tím prověřili připravenost závodníků. Před 
zahájením MS zde ještě proběhl také světový 
pohár ve sprintu.
Výbornou formu potvrdila českotřebovská 
závodnice právě ve sprintu na 1 km, kde vy-
bojovala 2. místo.
Druhý den bylo zahájeno mistrovství světa 
masters časovkou jednotlivců na 20 km. Mo-
nika zahájila závod velmi dobře a  v  polovi-
ně závodu ztrácela na  třetí příčku 5 vteřin. 
Ve strhujícím závěru se jí podařilo stupňova-
ným tempem vybojovat medailové umístění.
„Byl to boj o  vteřinky, ale jela jsem na  maxi-
mum a víc to prostě nešlo. Jsem ráda, že se mi 
podařilo udržet průměr nad 40 km/h a hlavně 
vybojovat medaili. Tento bronz je skvělým za-
vršením letošní úžasné sezony,“ řekla po závo-
dě Monika Simonová.

V silničním závodě dojela Simonová na pěk-
ném 6. místě.

MS Masters, časovka (20 km):
1. Verhagen Alicja NED – 28:10
2. Adler Tina GER – 29:15
3. Simonová Monika CZE – 29:59

Za podporu patří dík partnerům: Armat spol. 
s  r.o., Eko Bi, s.r.o, Elektro Franc s.r.o., Skalic-
ký transport, Sport Bárt, BB Cut – reklamní 
společnost, Auto Eso, pivovar Faltus, Město 
Česká Třebová, Zempro CZ s.r.o. a  Romanu 
Houdovi.

Pavel Veit

Florbalový kemp mládeže
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ŘÍJEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK 
Otevřeno 10:00–21:00 hod.
29. 10. PRÁZDNINY
Otevřeno 5:30–8:00 hod., 10:00–21:00 hod.
30. 10. PRÁZDNINY 
Otevřeno 10:00– 21:00 hod.

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 12:00–20:00 hod.
Pátek 12:00–20:00 hod.

BIKE PARK PEKLÁK A TERÉNNÍ KÁRY
Sobota a neděle 10:00–17:00 hod. do 13. října, 
poté příprava areálu na zimní provoz.
Další informace na webu www.peklak.cz.

Veřejné bruslení

Středa 2. 10. 2019 17:30–18:45

Neděle 7. 10. 2019 13:00–14:15

Sobota 12. 10. 2019 15:00–16:15

Neděle 13. 10. 2019 13:00–14:15

Sobota 19. 10. 2019 15:00–16:15

Sobota 26. 10. 2019 15:00–16:15

Neděle 27. 10. 2019 13:00–14:15

Středa 30. 10. 2019 17:30–18:45

Sobota 2. 11. 2019 15:00–16:15

Neděle 3. 11. 2019 13:00–14:15

ÚSPĚCH ČESKOTŘEBOVSKÝCH KARATISTŮ  
NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU VE FRANCII
Pětice českotřebovských karatistů vycestovala v měsíci srpnu s reprezentací České federace 
Okinawa Karate a Kobudo do francouzského města Thonon les bains, kde reprezentovali Čes-
kou republiku na Světovém šampionátu WOF v Okinawském karate a kobudo.
Tento Šampionát se koná jednou za dva roky, a stejně jako na předchozích letech, 2017 v To-
kiu, 2015 ve Varšavě a 2013 v Yomitanu na Okinawě, byl pro ně i tento ročník velmi úspěšný.
Šampionát zahrnuje soutěž ve dvou stylech bojových umění, a to tradičním Okinawa Sho-
rin-ryu Karate a Okinawa Kobudo. V obou stylech se soutěží v kategorii mistrovských stupňů 
(černé pásy) a  žákovských stupňů (barevné pásy). V  každé kategorii se dělila kromě mužů 
a žen na věkové kategorie: junioři (16–19 let), Senioři (19–44 let) a starší senioři (nad 45 let). 
V těchto kategoriích byly disciplíny Kata, Kumiwaza (3 členný) tým, Shuyo waza Kumite, Dojo 
Kumite a Kata Oyo.
Samotná soutěž proběhla ve dvou dnech, a to v sobotu 3. srpna kvalifikací a v neděli 4. srpna, 
kdy se ve finále utkali o medaile nejlepší bojovníci.
Reprezentanti České republiky z  Českotřebovského oddílu karate a  kobudo získali 
v konkurenci více než 200 soutěžících z různých zemí světa jako např. Japonsko, Fran-
cie, Německo, Polsko, Švýcarsko, Alžírsko, a další, tato umístění:
Libor Kovář 3× 1. místo, Oldřich Zelenka 1× 1. místo, Martin Koubek 1× 1. místo, Michal 
Švec 1× 3. místo a Dalimil Jakubka přidal ještě čtvrté místo.

Dobrou zprávou pro sportovní veřejnost je, že po delší době bude oddíl Karate Česká Třebo-
vá letos opět přijímat nové členy do svých řad. Věk od 12 let, přičemž horní věková hranice 
není omezena. Tréninky budou probíhat od konce září 2× týdně. Přihlášky a více podrobností 
je možné získat zde: Martin Koubek, mobil: 724 354 539, e-mail mkoubek11@gmail.com.

Martin Koubek

OREL
Tělovýchovná organizace opět zahajuje pravidelná cvičení od října 2019 na ZŠ Habrmanova.

PONDĚLÍ
od 7. 10. 2019

18:00–19:00 Relaxační cvičení (ženy, muži, senioři, malá tělocvična)
20:00–21:00 Sportovní hry (muži, velká tělocvična)

ÚTERÝ
od 1. 10. 2019 15:30–16:30 Rodiče s dětmi (malá tělocvična)

STŘEDA
od 2. 10. 2019 17:00–18:00 Předškolní a mladší školní děti (velká tělocvična)

Bližší informace:
Tel. č.: 603 495 061, Voleský
E-mail: gebesan@centrum.cz
Cvičení není jen pro členy Orla, ale i pro všechny, co mají zájem cvičit.
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