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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/8 čtvrtek

375 M N. M.
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Pop/rock Česká Třebová. Pořádá
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné
dobrovolné.
2/8 pátek

CHATA NA PRODEJ
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie/drama. Česko,
2018, 77 min. Pořádá Kulturní centrum Česká
Třebová. Vstupné dobrovolné.
5/8 pondělí

lepý řecký mejdan. 114 min. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová.
8/8 čtvrtek

LOVENÍ (ČR)
21:00 / Staré náměstí – klidová zóna
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne
„ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená
Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá
kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. 106 min.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová.

ŽENY V BĚHU (ČR)
21:00 / Staré náměstí – klidová zóna
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem
báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí
na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice
dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece
zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen
začít. 93 min. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné. Pořádá Kulturní centrum Česká
Třebová.

7/8 středa

KRÁLOVNA BAREV
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo z pytlíčku. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová.
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (USA)
21:00 / Staré náměstí – klidová zóna
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda
se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada
pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná
ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velko-

Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. 134 min.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová.
14/8 středa

ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo 100 opic. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová.
15/8 čtvrtek

SOLITUTTICELI
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Violoncellové kvarteto – Alžběta
Poukarová. Pořádá Kulturní centrum Česká
Třebová. Vstupné dobrovolné.
16/8 pátek

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie. Česko, 2018,
95 min. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
21/8 středa

O POPLETENÉM KOUZELNÍKOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Tramtárie. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová.

6/8 úterý

HASTRMAN (ČR)
21:00 / Staré náměstí – klidová zóna
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý),
jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím
i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil
rybníky na svém panství. 100 min. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Pořádá
Kulturní centrum Česká Třebová.

ČÍSLO 8 / SRPEN 2019

22/8 čtvrtek

9/8 pátek

ZLATÝ PODRAZ (ČR)
21:00 / Staré náměstí – klidová zóna
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938.
Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny),
s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. 106 min.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová.
10/8 sobota

BOHEMIAN RHAPSODY (VB/USA)
21:00 / Staré náměstí – klidová zóna
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především

VĚNEBAND
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Alternative–folk / Litomyšl. Pořádá
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné
dobrovolné.
23/8 pátek

TERORISTKA
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie/drama. Česko,
2019, 95 min. Pořádá Kulturní centrum Česká
Třebová. Vstupné dobrovolné.
24/8 sobota

PIKNIK V JAVORCE
14:00 / park Javorka
Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová
ve spolupráci s Městským muzeem, DDM Kamarád, Rodinným centrem Rosa, ZŠ Na Rovině a DS Hýbl. Zajištěn program pro dospělé
a děti všech věkových kategorií. Na podiu
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u pramene vystoupí LS Čtyřlístek Č. Třebová,
Jan Bílek s pohádkou a konat se zde budou
také hudební vystoupení. Po celé odpoledne se můžete na rybníčku projet na kánoích!
Plavbu zajišťuje 5. oddíl vodních skautů
Č. Třebová.
Občerstvení v Bosenském pavilonu a v dolní
části parku.
Odpolední program se koná po celém parku
Javorka s centrem u Bosenského pavilonu,
respektive u pramene Javorka.
Odpolední program se koná pouze za příznivého počasí, večerní za každého počasí.
Vstup zdarma!
PROGRAM:
14:00 – začátek akce
14:30 – LS Čtyřlístek Č. Třebová – Švadlenka
a kupec
15:30 – Jan Bílek – Kašpárkovo království
15:00–18:00 hry a dílničky pro děti
16:00 – piknik v trávě – perličky z historie
České Třebové (pro dospělé)
17:00 – Pověst o znaku města Česká Třebová
(hra pro děti)
19:00 – Jazz Police – koncert jazzové kapely
v Bennewitzově paviloně

30/8 pátek

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Akční/dobrodružný/komedie. Velká Británie/Francie/USA, 2018,
88 min. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Damúza. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová.
29/8 čtvrtek

POHÁDKOVÝ LES
14:00 / okolí chaty U Floriána
Rosa rodinné centrum, Rodinné pasy a PK
zve všechny na odpoledne s malováním
na obličej, projížďkami na koni, možností
opékání, občerstvením a zábavou pro celou rodinu. Program: 14:00 kapela Spálený
sušenky, 14:30 Pohádkový les, 16:45 kapela
Spálený sušenky, 17:30 pěnové překvapení.
Vstupné dobrovolné.
VOLNOST
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Folk / Česká Třebová. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
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9/8 pátek

SVINNSKÝ ISCAREX KROS
16:00 / Svinná
Jubilejní 10. ročník prestižního běžeckého závodu v areálu „Šimůnkovo” ve Svinné
u České Třebové. Každoročně se ho zúčastňuje cca 150 závodnic a závodníků. Vždy je
pro ně připraveno bohaté občerstvení, finanční i věcné ceny a běžecká tombola. Součástí závodu je i bohatý kulturní program, letos se účastníci mohou těšit na travesti show
Hanky Panky, taneční skupinu Flamenco en
la orilla, šermířský spolek Honorata. Pořádá
Jan Šimůnek a Atletický klub ISCAREX Česká
Třebová, z.s.
17/8 sobota

HLEDÁ SE VÍTĚZ
10:00 / Lyžařský areál na Horách
Závody na horských kolech v terénu pro
všechny věkové kategorie. Závody jsou
zařazeny do seriálu „Hledá se vítěz“ pro
děti z Pardubického kraje. Tratě jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím tak, aby
si zazávodili opravdu všichni. Starty kategorií od 10:00 hod. Závod dospělých
od 14:00 hod. Info o závodu a propozice
na www.rybnicky-cyklomaraton.cz nebo
na www.hledasevitez.cz. Pořádá PRESTIGE
MTB CYCLING TEAM z.s.

28/8 středa

MATYLDINA KNIHOVNA V PŘÍRODĚ
16:00 / park Javorka
Ahoj holky a kluci, kóóónečně prázdniny!
Pokud si najdete v tom prázdninovém shonu
aspoň chvilku času, tak přijďte za námi do Javorky, kde si v trávě pod stromem budeme
vyprávět prázdninové pohádky, zahrajeme
si spolu hry a také si něco zajímavého vyrobíme. Podložky na sednutí budou k dispozici
na místě, s sebou dobrou náladu. Sraz u hříbku v parku Javorka. Vstupné dobrovolné.
V případě deštivého počasí se akce přesouvá
na dětské oddělení městské knihovny, aktuální informace sledujte na našich facebookových stránkách.

SPORT

31/8 sobota

KOBYLINEC
Výtvarný happening pod širým nebem
11:00 / Kobylí důl
V uličce Kobylí důl v České Třebové budou k vidění i ke koupi díla výtvarníků nejen z České
Třebové. Pokud byste měli zájem se akce zúčastnit nejen jako divák, ale i jako vystavovatel svých maleb, kreseb, soch či plastik, ozvěte se na adresu vs.maxmilian@seznam.cz.
Od 15:00 do 18:00 hod. zahraje skupina Poutníci. Občerstvení zajištěno.
GULÁŠ FESTIVAL
10:00 / Přívrat, náves
9. ročník závodů ve vaření kotlíkového guláše. Dále se soutěží o nejlepší skládanou
buchtu a regionální pivo. Kromě soutěžních
gulášů máte možnost ochutnat například
vítězný guláš z předešlého ročníku, myslivecký či maďarský. Dále pak grilovanou hovězí kýtu, pochutiny z udírny nebo palačinky
a mnoho dalšího.
O hudební doprovod akce se postará country skupina Pěna a Timbre music s jejich Flash
show. Večer zahraje skupina Turbo. Zveme
všechny gurmány a přátele dobré zábavy!
Akci pořádá Král Miroslav a jeho družina.

www.ceskotrebovskenoviny.cz

28/8 středa

PEKELNÝ KILOMETR
18:00 / areál Peklák
Závěrečný 5. běh poháru Pekelný kilometr do českotřebovské sjezdovky. Přihlášky
na místě. Startovné 30 Kč. Délka tratě: 1 km,
500 m, 250 m, 80 m dle kategorií. Převýšení:
150 m a méně. Pořádá Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
14/6–1/9

NÁSTUP!
100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Městské muzeum
Výstava Nástup! 100 let skautingu v České
Třebové je pořádána ve spolupráci s Junákem – českým skautem, střediskem Javor
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotřebovského Junáka nabízí návštěvníkům všech
věkových kategorií řadu her pro pobavení
i poučení. Výstava potrvá do neděle 1. září
2019.
V neděli 1. září 2019 se od 17 hodin uskuteční autorské čtení Blanky Kostřicové.
V krátkém období povoleného skautingu
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v letech 1968–70 byla spisovatelka členkou
oddílu světlušek a tato životní zkušenost později inspirovala několik jejích povídek. Skautské povídky si návštěvníci vyslechnou přímo
ve výstavních prostorách. Pro zájemce bude
následovat komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Vojtěchem Johnem.
červenec–srpen

PORTRÉTY ARCHITEKTURY
Městská knihovna
Jak název napovídá, jedná se o portréty a architektonické výtvory ztvárněné členkami
výtvarné skupiny Maxmilián.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.

Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle individuálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní obsluhu počítače.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností, zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím a další činnosti.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé
sociální situaci.
Dále nabízíme k zapůjčení rehabilitační a kompenzační pomůcky pro děti.
Odborné sociální poradenství
Můžeme pomoci v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního místa,
sepsání strukturovaného životopisu. Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez
omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz.

Maria Vejsová

SLUŽBY AUDIOHELPU

Českotřebovské noviny vydává
město Česká Třebová ve spolupráci
s Městskou knihovnou Česká Třebová.
Uzávěrka pro posílání příspěvků, fotografií a objednávek inzerce do příštího
vydání Českotřebovských novin je
15. srpna 2019 (včetně).
Další informace na
www.ceskotrebovskenoviny.cz

Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské Poliklinice ČSA 284
v Ústí nad Orlicí. Navštivte nás každé pondělí od 8 do 15 hodin. Nebo v úterý, středu, čtvrtek
v druhé polovině měsíce od 8 do 15 hodin.
V rámci terénních služeb jezdíme za klienty 1× měsíčně do České Třebové, Letohradu, Žamberka, Vysokého Mýta, Králik, Červené Vody, Lanškrouna.
Pomáháme 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 sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služby sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově postižené, poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12.
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.
Od 19. 8. do 23. 8. bude poradna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – SRPEN
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
3.–4. 8. 2019 MUDr. Krejčík Michal, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, tel. 465 544 192
10.–11. 8. 2019 MUDr. Polzerová Dana, Ústí nad Orlicí, Třebovská 140, tel. 465 524 087
17.–18. 8. 2019 MUDr. Moučková Sylva, Choceň, Dolní 443, tel. 720 699 489
24.–25. 8. 2019 MUDr. Podgorný Radim, Vysoké Mýto, Gen. Závady 116, tel. 465 423 957

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
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