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SRPNOVÉ NOVINY
V týdnu od 5. do 10. srpna pořádá Kulturní centrum Česká Třebová večerní
promítání v klidové zóně na Starém
náměstí. V závěru srpna se můžete
těšit třeba na Piknik v Javorce či výtvarný happening Kobylinec. Rosa
rodinné centrum si pro vás připravilo
oblíbený Pohádkový les v okolí chaty
U Floriána. Podrobný program najdete
v kalendáři akcí od strany 11.
Noviny dále přinášejí nabídkový katalog kurzů a zájmových kroužků Domu
dětí a mládeže Kamarád.
Kromě sportovních úspěchů ještě obsahují pozvánku na Svinnský ISCAREX
kros, poslední běh ze série závodů Pekelný kilometr nebo cyklo závody Hledá se vítěz.
Přestože léto ještě nekončí, na zimní
stadion se vrací led, hokejisté a nabídka bruslení pro veřejnost.
Příjemné dny vám přeje
Hana Sychrová, redaktorka

PS: Posledního srpna bude ukončena
veřejná sbírka, kterou vyhlásilo město
na pomoc obyvatelům domu č. p. 177
a 178 na Lhotce.

Město Česká Třebová
vyhlašuje
veřejnou sbírku
na pomoc obyvatelům
domu č. p. 177 a 178 Lhotka
v České Třebové postiženého požárem
dne 3. června 2019.
Sbírka bude ukončena dne 31. srpna 2019.
Finanční příspěvky lze zasílat na zvláštní
bankovní účet:

115-9931320257/0100

Děkujeme za projevenou solidaritu
a podporu.
Mgr. Magdaléna Peterková, v. r.
starostka města

foto: Michal Horák

DEKSTONE STREETBALLHUS: ZPĚT KE KOŘENŮM!
Již po dvaadvacaté se do České Třebové sjeli
basketbalisté z celé České republiky i zahraničí na Memoriál Mistra Jana Husa, jeden
z největších streetballových turnajů u nás.
Letošní ročník přinesl opět několik změn.
Oproti loňskému roku nebyla z rozhodnutí
organizátorů akce zařazena do 3×3 Chance
Tour České basketbalové federace, aby se zachovala jedinečná atmosféra a průběh turnaje. Turnaj se také díky vynucené rekonstrukci
měl opět vrátit do areálu českotřebovského
gymnázia. Díky spolupráci s ČBF se však hráči
opět mohli těšit na dva profesionální kurty.
Zbylá hřiště měla být opět asfaltová. Zároveň
se hrálo podle vlastních pravidel, bez rozhodčích, s vlastními míči se striktním dodržením
pravidla fair play. Z těchto důvodů byl letošní
ročník nazván Dekstone Streetballhus: zpět
ke kořenům!
Záměr pořadatelů s návratem ke gymnáziu
však díky špatné předpovědi počasí nevyšel,
proto již od středy začali připravovat „mokrou“ variantu v prostorách zimního stadionu
a jak se během turnaje ukázalo, byla to správná volba. Zimní stadion nabídl celé akci ideální a plnohodnotné prostředí, které ocenili
i samotní aktéři turnaje.
Díky spolupráci s tvůrci filmu Zlatý podraz
začal letošní program už v pátek večer promítáním tohoto filmu přímo na hrací ploše.
Na 100 diváků přivítalo režiséra filmu Radima Špačka, scénáristu Jiřího Závozdu, herce a další tvůrce filmu, kteří uvedli svůj film

22. ročník
13. července 2019
Statistika:
Kategorie Muži:
1. místo: Bengův odpad (Svitavy),
2. místo: You shall not pass! (Pardubice),
3. místo: Bricklayers (Opava, Jihlava)
Kategorie Ženy:
1. místo: Venca´s bitches (Praha),
2. místo: Jsme tu kvůli Márovi (HK),
3. místo: Jak to chceš (Brno)
Individuální ocenění:
Nejlepší trojkař:
Marek Trejtnar (Hradec Králové)
Nejkurióznější koš:
Jindřich Horák (Pardubice)
Celkem: 40 týmů, 200 hráčů!
zajímavými informacemi z natáčení. Vstupné
na akci bylo dobrovolné a bylo věnováno
na charitativní sbírku Pomáháme Verunce,
kterou organizátoři pořádali společně s nadací Každý koš pomáhá během sobotní akce.
Celkem se pro Verunku a její matku podařilo
vybrat 22 771 Kč, čímž se opět po roce podařilo přispět na rekonstrukci koupelny v jejich
domě.
pokračování na straně 23 >
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INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S POŽÁREM BYTOVÉHO DOMU LHOTKA Č. P. 177 A 178 K 12. 7. 2019
V obou vchodech domu jsou zprovozněny elektro stoupačky a jednotlivé byty již mají nainstalovány nové elektroměry. Střecha domu
je dokončena (kromě zateplení), dům je zajištěn proti protečení, a tak
probíhá intenzivní vysoušení. Současně s ním dochází k odstranění
poškozených částí bytů (umakartová jádra, podlahové krytiny…).
Bytové družstvo zadalo zpracování potřebné projektové dokumentace (výkresy, statika, požární zpráva…), tak aby po jejím dokončení,
popř. projednání, bylo možné neprodleně zahájit rekonstrukční a stavební práce.
Je objednána firma, která provede sondy do zateplovacího systému
domu, tak aby mohla být objektivně zjištěna míra jeho příp. poškození a rozhodnuto o dalším postupu v této věci.
Město Česká Třebová i nadále zajišťuje pomoc při hledání náhradního ubytování, uskladnění věcí z vyklizených bytů nebo podporu při
jednání s pojišťovnami.
Město Česká Třebová děkuje firmám MARO a STAVMAT STAVEBNINY,
které nabídly pomoc poškozeným při zajišťování stavebního materiálu. Dále děkuje ubytovnám Drumel a Orlík, které nabídly poškozeným
náhradní ubytování za zvýhodněných podmínek.
Dar Pardubického kraje
Dne 9. 7. 2019 byla mezi Pardubickým krajem a městem Česká Třebová podepsána Smlouva o poskytnutí finančního daru. Na základě
této smlouvy Pardubický kraj poskytuje ze svého rozpočtu 1 milion
Kč určených k minimalizaci škod způsobených požárem nemovitosti
– bytového domu Česká Třebová, Lhotka, čp. 177 a čp. 178, a k financování dalších činností zajišťovaných příjemcem ve prospěch vlastníků a uživatelů předmětné nemovitosti.

AKTUALIZACE HARMONOGRAMU
STAVEBNÍCH PRACÍ
NA SILNIČNÍM PRŮTAHU MĚSTEM
Od konce června provádí společnost EUROVIA CS obnovu živičného krytu na silnici
1. třídy v úseku od světelné křižovatky s ul. Litomyšlskou po křižovatku se silnicí III/01427
do obce Rybník. Práce jsou aktuálně rozděleny do čtyř úseků, během kterých platí
částečné uzavírky. Provoz je veden po jedné
straně vozovky a je řízen semafory. Práce začaly na prvním úseku od světelné křižovatky
směrem k ulici Na Splavě.
Odlišně bude řešena třetí etapa, kde je naplánována úplná uzavírka provozu na průtahu
městem v termínu od 5. srpna do 15. září, kdy
bude objízdná trasa vedena po ulici Slovanská a Bří Hubálků. Oprava povrchu vozovky
včetně nových obrubníků by měla být dokončena do 31. října 2019.
Souběžně probíhá výměna veřejného osvětlení, která by měla být dokončena v září letošního roku.
Úplná rekonstrukce chodníků v tomto úseku
bude realizována až v termínu od 15. dubna
do 18. srpna 2020.
red

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Jednání zastupitelstva města je naplánováno
na 16. září 2019.
Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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Veřejná sbírka
Město Česká Třebová vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům domu č. p. 177 a 178 Lhotka v České Třebové postiženého požárem dne 3. června 2019. Sbírka bude ukončena dne 31. srpna 2019.
Finanční příspěvky lze zasílat na zvláštní bankovní účet:
115-9931320257/0100
Stav bankovního účtu je zveřejňován jednou týdně na oficiálních
stránkách města Česká Třebová, zde: https://www.ceska-trebova.cz/
pozar-bytoveho-domu-lhotka-c-p-177-a-178/ds-1490
Sbírkový výbor
Rada města Česká Třebová na svém jednání dne 8. 7. 2019 přijala
usnesení č. 815/2019, v němž schvaluje zřízení „Sbírkového výboru“,
který bude rozhodovat o použití finančních prostředků z veřejné sbírky a dalších finančních darů pro dům č. p. 177 a 178 Lhotka, Česká
Třebová, postižený požárem v níže uvedeném složení:
Mgr. Peterková Magdaléna, starostka města – předsedkyně,
Fišer Martin, člen rady města,
Bc. Nejedlá Zuzana, DiS., členka zastupitelstva města,
JUDr. Netolický Martin, Ph.D., hejtman Pardubického kraje,
Karlíková Hana, zástupce obyvatel postiženého domu,
Mgr. Kolovratník Miloš, děkan Římskokatolické farnosti,
Ing. Urban Jaromír, předseda SBD Česká Třebová,
Ing. Zelený Dalibor, místostarosta města – sekretář výboru.
Způsob použití finančních prostředků bude rovněž konzultován
s obyvateli poškozeného bytového domu.
Jiří Mareš, vedoucí odd. vnitřní správy MěÚ

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ COUNTRY KLUBU SRDÍČKO
V úterý 11. 6. navštívily Domov se svým vystoupením členky Country klubu Srdíčko. Šest tanečnic nejprve předvedlo společenské tance – chacha, salsa a polka, zatančené v country
stylu, a po krátké přestávce následovalo pásmo staropražských písniček. Pauzu mezi jednotlivými vystoupeními Country klubu vyplnila hudebním doprovodem kytaristka Petra Mrštná.
Dle slov seniorů se taneční vystoupení velmi podařilo. Děkujeme touto cestou nejen všem
členkám Country klubu Srdíčko, ale také jejich zvukaři, který zajišťoval hudební podklad jednotlivých tanců.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

LETNÍ SLAVNOST
Poslední červnovou středu (26. 6.) se v Domově pro seniory konala dlouho očekávaná Letní
slavnost. Přes to, že teploty šplhaly přes třicet stupňů, sešli se na zahradě senioři společně
s uživateli týdenního stacionáře, aby strávili příjemné odpoledne. K tomu hrála živá hudba,
pánové Skalický a Zoubek byli tentokrát posíleni o trampskou skupinu Ahasver. Připraveno
bylo také bohaté občerstvení – na každého čekal opečený buřtík, sladký moučník a domácí
limonáda.
Na slavnosti jsme také přivítali reprezentaci města v čele se starostkou Mgr. Magdalénou
Peterkovou. Ta společně s ředitelkou věnovala do Domova pro seniory nového týmového
člena – králičí holku, která bude uživatelům i našim návštěvníkům dělat radost jako domácí
mazlíček.
Závěrem bych ráda poděkovala všem uživatelům, kteří na akci přišli, personálu, který se podílel na přípravách a realizaci slavnosti, hudebníkům, kteří významně přispěli k pohodě a příjemné atmosféře, našim hostům z řad vedení města za účast a také partnerům akce (Bidfood,
Beas, Gira, Kubík) za podporu.
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka Sociálních služeb Česká Třebová

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ
Sociální služby Česká Třebová hledají pomocnou kuchařku do Domova pro seniory. Nástup
ihned, podmínkou dobrý zdravotní stav. Informace u vedoucí stravovacího úseku p. Valentové tel. 465 503 453, e-mail: kuchyn@socialnisluzbyct.cz.
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ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

PUTOVNÍ VÝSTAVA NEŽ PŘIŠLA SVOBODA

Na základě aktualizace Pracovního řádu
Městské policie Česká Třebová byli s účinností od 1. 7. 2019 pověřeni zastupováním
velitele Městské policie strážník Roman Klimeš a strážník Petr Záruba.

Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem
připravila pro podzim letošního roku putovní výstavu s názvem „Než přišla svoboda“.
Ta ukáže občanům v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem
1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít.
„Lidská paměť je krátká a dává přednost jen
těm hezkým vzpomínkám. Proto jsme se rozhodli některá fakta připomenout, a to nejen
pamětníkům. Za uplynulých 30 let jsou tu další
generace mladých lidí, které tu dobu nezažily,
nebo byly tenkrát malé děti, a pro ně je určena
především,“ říká patron výstavy, 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Na dvaceti venkovních panelech jsme se spolu s kolegy a kolegyněmi z ostatních krajských
muzeí a dalšími spolupracovníky pokusili vybrat to, co ve společnosti charakterizovalo období v letech 1968–1989, a to konkrétně v našem kraji. Představujeme tu různá témata, jako
je například doprava, rozmístění sovětských
vojsk, životní prostředí, zemědělství, fenomén
panelových sídlišť, ale třeba i oslavy povinných
výročí či místní underground,“ prozrazuje vedoucí kurátorského týmu, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.
Výstava bude zahájena 17. září a poté bude
putovat ve čtrnáctidenních intervalech
po 16 městech Pardubického kraje. Zajímavé
informace, které se nevešly na výstavní panely, vyjdou ve speciálních novinách s názvem
Normalizační listy, které budou k dispozici
v informačních centrech daných měst.
Na panelech najdete i slova čtyř významných
představitelů revolučních dní roku 1989
v jednotlivých okresech kraje. „Jsem rád, že
tu můžeme připomenout chartisty Jarmilu Stibicovou z Pardubic a Václava Blabolila z Chrudimi, a organizátory demonstrací Františka
Zemana z Litomyšle a Erwina Kukuczku z Ústí
nad Orlicí, kteří byli tahouny listopadových
a prosincových akcí v našem kraji. Jsou sice
jen špičkou ledovce, ale jejich prostřednictvím
vzdáváme hold všem, kteří k tehdejším společenským změnám přispěli,“ říká Roman Línek.
Také pro něj samotného začínala na schodech pardubického divadla na sklonku
roku 1989 jeho cesta do veřejného života.
„Po uplynutí 30 let si myslím, že přes všechny

Petr Vencl, velitel MP

ŽIVOTNÍ JUBILEA V SRPNU
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!
70 let
Halamka Pavel 4. 8. 1949 Česká Třebová
Diviš Bohuslav 6. 8. 1949 Česká Třebová
Hartman Václav 6. 8. 1949 Česká Třebová
Podhradská Emilie 13. 8. 1949 Česká Třebová
Tisoňová Vlasta 15. 8. 1949 Česká Třebová
Beranová Marie 18. 8. 1949 Parník
Macáková Jiřina 21. 8. 1949 Skuhrov
Ing. Frýbert Miloš 23. 8. 1949 Česká Třebová
Faltejsek Miroslav 27. 8. 1949 Parník
Bartoš Jaromír Karel 31. 8. 1949 Česká Třebová
Kohoutek Ladislav 31. 8. 1949 Parník
75 let
Rybková Jarmila 8. 8. 1944 Česká Třebová
Kupková Zdeňka 9. 8. 1944 Lhotka
Serinková Helena 10. 8. 1944 Skuhrov
Řehořová Jana 15. 8. 1944 Česká Třebová
Kovář Miloslav 21. 8. 1944 Parník
80 let
Cindr Rudolf 1. 8. 1939 Česká Třebová
85 let
Soukal František 26. 8. 1934 Česká Třebová
90 let
Jandík Miloslav 13. 8. 1929 Česká Třebová
91 let
Bártová Marie 4. 8. 1928 Česká Třebová
93 let
Vlčková Marie 1. 8. 1926 Česká Třebová

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!
Jiří Bouška, Hostinné
a Zuzana Skalická, Česká Třebová
Radovan Dostál, Semanín
a Markéta Hudečková, Semanín
Leo Dittrich, Česká Třebová
a Alena Kupková, Řetůvka
Jakub Smejkal, Česká Třebová
a Marcela Koblihová, Horní Libchavy
Ondřej Horák, Útěchov
a Veronika Rohalová, Česká Třebová

ZLATÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Svatavě
a Pavlu Klaclovým, kteří oslavili 50. výročí
uzavření manželství. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

nedostatky a nedokonalosti jsme si ty nejdůležitější hodnoty, o které nám tenkrát šlo, dokázali vybojovat, jen jsme si jich ne vždy dostatečně vážili. Proto děkuji autorům této výstavy
za důrazné připomenutí, že svobodné volby,
svoboda slova a projevu, nezávislé soudnictví,
svobodný tisk, svobodné cestování anebo svoboda vyznání byly v tehdejším Československu
po mnoho desítek let nedostižným snem,“ dodává Línek.
V každém z výstavních měst bude u příležitosti zahájení výstavy také doprovodný program, který připravilo Regionální muzeum
v Chrudimi. Návštěvníci si budou moci připomenout „mementa z období před 30 lety“
– například jak se vázal pionýrský šátek, jak
těžký byl nácvik průchodu kontaminovaným
pásmem, vyzkouší si dobové plynové masky
a ochranné oděvy, vyplní výjezdní doložku
nebo si zacvičí sestavu z jedné z posledních
spartakiád.
Česká Třebová
4. 10.–16. 10., Staré náměstí
Tisková zpráva Pardubického kraje

STAVBA ROKU 2019 V PARDUBICKÉM KRAJI
Pardubický kraj vyhlásil již 9. ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém
kraji, jejímž cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví,
architektury a projektování v našem kraji.
Do krajské Stavby roku je letos přihlášeno na 26 staveb, což je dvakrát více než v minulém
ročníku. Na základě internetového hlasování bude udělena také Cena veřejnosti. Hlasování
bude možné od 1. srpna na https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/ a potrvá do poloviny září.
V předchozím roce vyhrály rodinný dům v Žamberku, Dostavba piaristické koleje v Litomyšli, Administrativní a vývojové centrum pardubické firmy ERA, Revitalizace Tyršových sadů
v Pardubicích a vyhlídka Milada na hradu Lichnice. Veřejnost v anketě na internetu nejčastěji
hlasovala pro obecní kapli v Mladoňovicích – Deblově, která vznikla ze dvou nepotřebných
trafostanic.
Výsledky letošního ročníku soutěže budou vyhlášeny 18. září 2019 v sále Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje.
red
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PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ JÍZDY HISTORICKÝCH VLAKŮ
OD 15. ČERVNA DO 28. ZÁŘÍ 2019

ADVOKÁTI A GOLFOVÍ
SUPERHRDINOVÉ POMÁHALI

Pardubický kraj připravil ve spolupráci s Českými drahami pravidelné sobotní jízdy historických vlaků z České Třebové do Hanušovic a zpět. Projeďte se krajinou pod Králickým Sněžníkem a navštivte pevnostní objekty, muzea, horská střediska a krásnou přírodu.

Letošní ročník tradičního golfového
AK Cupu, který pořádá Advokátní kancelář
Mačka & Novotná z Ústí nad Orlicí na golfovém hřišti v Hnátnici, byl nejen o zlepšení
golfového handicapu, ale i o pomoci druhým. Advokátní kancelář Mačka & Novotná
podpořila společně s Golfovým klubem UNO
Ústí nad Orlicí a samozřejmě s účastníky
turnaje projekt „Za jeden provaz pro Verunku“. Verunka je těžce handicapovaná slečna z České Třebové, ona a její maminka ale
s osudem statečně bojují, více o nich se dočtete na stránkách www.zajedenprovaz.cz/
sbirka-pro-verunku/.
Díky příspěvkům účastníků v rámci speciální
golfové SUPERHERO kategorie, přímé podpoře GC UnO, který věnoval Verunce část
startovného, a dalších partnerů, se podařilo
vybrat celkem 23 500 Kč.
Advokátní kancelář Mačka & Novotná tímto
jménem Verunky děkuje všem výše uvedeným a s pomocí nekončí – pokud Vás Verunčin příběh zaujal a rádi byste jakkoli přispěli či pomohli, kontaktujte AK na adrese
kancelar@advokati-uo.cz, sebemenší pomoc
se počítá.

JÍZDNÍ ŘÁD A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Ve vlacích platí jízdné dle tarifu ČD a na území Pardubického kraje rovněž dle tarifu IREDO.
K jízdnému je stanoven jednorázový příspěvek na obnovu a údržbu historických vozidel
ve výši 15 Kč.
POZOR: V sobotu 17. 8. v rámci akce Cihelna 2019 platí pro jízdu ve směru Hanušovice-Česká
Třebová upravený jízdní řád. Vlak odjede ze stanice Hanušovice v 16:45, ze zastávky Prostřední Lipka v 17:18.

HISTORICKÉ LOKOMOTIVY
423.009 „Velký Bejček“
Jezdí ve dnech: 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. 2019
Lokomotiva působila na tratích jihozápadních Čech a v 70. letech dosluhovala na vlečkách.
V 80. letech byla získána zpět pro historický provoz. Současným majitelem je Výzkumný ústav
železniční a.s. Lokomotiva slouží při nostalgických jízdách. Obzvláště aktivní je na Letohradsku a Českotřebovsku.
M 286.0001 „Krokodýl“
Jezdí ve dnech: 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 10. 8., 24. 8., 7. 9. a 21. 9. 2019
Motorový vůz vyrobený v roce 1962 jezdí s přípojným vozem řady Bmx v prototypovém červeno-šedém nátěru. Nyní je vůz ve stavu muzejních vozidel Českých drah.
Zdroj: Pardubický kraj

BITVA MLADĚJOV-BLOSDORF 1915

CYKLOBUSY
V SEZONĚ 2019

Zveme vás v sobotu 24. 8. 2019 do Průmyslového muzea v Mladějově na Moravě.
V tento den proběhne již tradiční vzpomínková akce na padlé za světové války, součástí které je mimo jiné bitevní ukázka, v níž
proti sobě nastoupí v 15:00 h vojáci rakouské a ruské armády, aby názorně připomněli
hrůzy války.
V Mladějově bude pro návštěvníky připraven
celodenní program, jehož součástí budou
mimo jiné i výjevy ze starého mocnářství,
dobová hudba či výstava historické vojenské
techniky.
Více na našich stránkách www.mladejov.cz.

Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Buková hora – Suchý vrch a Králický Sněžník,
jsou v letošním roce v provozu od 1. června
do 29. září a jezdí každou sobotu a neděli
a také o svátcích.
Aktualizované jízdní řády ke stažení jsou
k dispozici na stránkách https://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy2019.html.
Skládačky s přehlednou cykloturistickou
mapou a rozpisem cyklobusových linek jsou
k dispozici v informačních centrech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji a přímo
v cyklobusech.

Miloš Kopřiva, Průmyslové muzeum Mladějov, z.s.

red
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Advokátní kancelář Mačka & Novotná, v.o.s.

DEVÁTÝ ROČNÍK GULÁŠ
FESTIVALU PŘÍVRAT
Guláš festival je tradiční přívratskou akcí, kde
12 soutěžních družstev usiluje o Řád zlaté vařečky. Každé družstvo dostane 7 kg hovězího
masa, ostatní ingredience může zvolit dle
svého, snaží se však trefit do chuti nejen profesionálních kuchařů, ale i příchozích. Dále se
soutěží o nejlepší skládanou buchtu a regionální pivo. Všechny tři kategorie jsou hodnoceny jak odbornou, tak laickou porotou.
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.
Letošní, již 9. ročník se koná 31. srpna
od 10 hodin. 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!
Král Miroslav a jeho družina

Dění v obci Přívrat můžete sledovat na facebookové stránce Miroslavova země https://
www.facebook.com/Miroslavovaz eme.
Privrat/

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
NA LHOTCE
Sportovní den pro děti a dospělé pořádá
nově založený Odbor přátel Slavia Praha –
Česká Třebová, a to dne 14. 9. 2019 na hřišti
na staré Lhotce od 10:00 hodin. Občerstvení
a hudba po dobu akce zajištěna.
Josef Pokorný, jednatel OP Č. Třebová

KULTURA A SPOLEČNOST / SRPEN 2019

ALL´ ITALIANA… ANEB VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PO ITALSKU
Sedmička je šťastné číslo. O tom se přesvědčili na konci května všichni, kteří se přišli podívat na další zdařilou výstavu výtvarných prací
dětí mateřských a základních škol a studentů gymnázia. Tuto akci
uspořádal již posedmé spolek Lingvia Group, z.s., tentokrát za podpory Kulturního centra Česká Třebová. Letošní účast byla rekordní,
celkem se sešlo přes 300 výtvarných děl. Téma bylo tento rok mnohem volnější než v předchozích letech, proto se na výstavě shromáždily práce s rozmanitou tematikou tvořené nejrůznějšími technikami.
Po krátkém zahájení, které se neslo zejména v duchu poděkování
všem, kteří se soutěže zúčastnili, a těm, kteří se na akci podíleli, dostaly prostor členky divadelního kroužku při DDM, které v krásných kostýmech zazpívaly část svého repertoáru. Stejně jako v předchozích
ročnících si pak vítězní umělci z vyhlašování odnesli drobné ceny,
které pro ně připravili členové spolku Lingvia Group, z.s.
S činností skupiny milovníků Itálie a italštiny se pravidelně několikrát ročně můžete seznámit na různých akcích, které pořádá. Spolek
Lingvia Group, z.s. vznikl v roce 2012 jako skupina nadšenců, kteří
se nejprve rozhodli naučit se italsky, a následně se domluvili, že by
bylo hezké společně poznávat krásy kouzelné a na památky bohaté
Itálie. Díky tomuto rozhodnutí jsme skutečně poznali mnohá místa,
například Ischii, Sardinii, Sicilii, Řím, Vatikán… Vzpomeňme, že úplně
prvním výletem byla návštěva našeho partnerského města Agrate
Brianza, které jsme od té doby navštívili vícekrát.
Od cestování se však aktivity přesunuly i sem, do našeho města, protože členové spolku mají za cíl zprostředkovat italskou kulturu i těm,
kteří cestovat z různých důvodů nemohou. Kromě výtvarné soutěže si tak v kalendáři našly své stálé místo akce jako Vaření s Italem,
Dny italského filmu nebo Buon Natale, předvánoční setkání, které
se již opakovaně stalo součástí vánočních trhů pořádaných Kulturním centrem. Na všechny akce připravují členky spolku drobné pohoštěním, často inspirované právě Itálií, nebo alespoň jejími barvami. A celou řadu receptů můžete najít také na webových stránkách
www.lingviagroup.cz.

Pokud se s činností spolku Lingvia Group, z.s. chcete blíže seznámit,
sledujte webové stránky, všechny akce jsou také vždy včas oznámené
aktuálními plakáty. Přijďte, pobavte se, ochutnejte a zapojte se i Vy
aktivně do činnosti Spolku Lingvia Group, z.s. Těšíme se na setkání!
Bella estate a tutti! Krásné léto všem!
LINGVIA Group, z. s.

6. 7. 2019
PODHORSKÉ DVOJZKOUŠKY AGILITY,
MISTROVSTVÍ SENIORŮ 55+
A MISTROVSTVÍ VETERÁNŮ
Pejskaři samozřejmě vědí, co je agility, ale pro ostatní – velmi stručně: jedná se o odvětví
kynologie, kdy psovod navádí svého psa po dané dráze pouze hlasem a pohybem svého těla. Nesmí se jej dotknout a pes běží ,,nahý“ – bez postroje či obojku. Trať je tvořena
18–24 překážkami skokovými, tunely, slalomem, kladinou a houpačkou, bývá 180 m – 220 m
dlouhá a různě se točí, vrací a kříží (nejedná se o rovinku). Měří se čas, za kterou ji pes zaběhne, a udělují se trestné body za shození nebo minutí překážky. Aby ji proběhla dvojice správně, má psovod obvykle 8 min. na její naučení. Takže laik poprvé navštívivší takové závody při
pohledu na dav – obvykle ženský – kroužící a mávající rukama kolem překážek – může získat
dojem, že jde o nácvik nějakého tance s pochybnou choreografií. Pak už je na každém týmu,
jak si se záludnostmi parkuru poradí. Často je z mikrofonu slyšet nejen hlášení o chybách
týmu, ale také, jaké skóre má rozhodčí versus závodníci. Vždy se stane, že přes veškerou snahu
se některý tým diskvalifikuje – nejčastěji popletením tratě, ale i paličatostí pejsana (ten tunel
je lepší, takový doma nemáme. Zaběhnu si ho 2× nebo i 3×, ať se páníček staví na hlavu…)
a pokud je dis víc, s pobavením se ozve: ,,Tak paní rozhodčí vede 12:5…“ No, pro diskvalifikovaného to taková sranda není, ale zas to lépe skousne, protože není sám.
Zkoušky z agility dělá kdejaká organizace, ale Mistrovství seniorů 55+ a Mistrovství veteránů
(psi nad 9 let) děláme jen my – ZKO Podhorka 143 Česká Třebová.
Skvělé ceny do obou mistrovství věnovala společnost ORLING Ústí nad Orlicí vyrábějící kloubní přípravky .
Velké poděkování patří všem, kteří zajišťovali hladký průběh závodů – jak jejich přípravou, tak
samotnou prací při nich.
Paní Jitka Maroušková, mezinárodní rozhodčí, připravila velmi zajímavé parkury a věřte, stát
na slunku od 8 h do 18:30 a spravedlivě posoudit 106 týmů ve dvou bězích, to vyžaduje skvělou kondici fyzickou i psychickou.
Děkujeme také všem závodníkům a divákům za bezvadnou atmosféru a těšíme se zase na
příští rok na viděnou!
Helena Chrastilová, ZKO Podhorka Česká Třebová
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foto: Renata Sodomková

Uzávěrka příštího vydání novin je 15. srpna 2019.

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je určena 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 plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel.
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. V období letního času je pracovní doba
prodloužena až do 18 hodin. Cenu
přepravy a podmínky využití zjistíte
na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo
na telefonním čísle pro objednání.

OHLÉDNUTÍ ZA KOZLOVSKÝM SJEZDEM RODÁKŮ
V sobotu 6. července 2019 se v malebné Hospůdce u Sitařů konal velký sjezd rodáků
a přátel Kozlova. Vydařených akcí bylo v poslední době v Kozlově celá řada, ale do přípravy a průběhu tohoto setkání se tentokrát
naprosto spontánně zapojili snad opravdu
všichni (dokonce i přátelé nežijící v Kozlově),
kteří měli jen trochu možnost pomoci. A tak
se s blížící se sobotou zintenzivňoval pracovní ruch na veřejných i soukromých prostranstvích a obec se postupně čistila a rozkvétala. Nejvíce se to dalo pozorovat v hospodě
a okolí, kde bylo také centrum celého sjezdu.
A to, co se dělo v posledních hodinách před
zahájením, se nedá snad jinak vyjádřit, než
že to byl prostě „šrumec“. Výsledkem celého
toho snažení bylo krásné a nezapomenutelné odpoledne a večer. Chtěl bych proto
za všechny spokojené účastníky srazu moc
poděkovat úplně všem, kteří jakkoli pomoh-

li s přípravou a i vlastním průběhem akce
a sami si ji třeba ani pořádně neužili, protože
zajišťovali servis a zázemí návštěvníkům. Myslím, že na některé zážitky z dění kolem sobotního sjezdu rodáků možná časem zapomeneme, ale na to, jak se všichni v Kozlově
dali zase dohromady a chtěli sebe a své rodné údolí prezentovat v tom nejlepším světle
a ještě se při tom i sami výborně bavili, na to
se prostě zapomenout nedá.
A na konec mého poděkování se musím vrátit na začátek. Na úplném začátku byla totiž
také rodačka, paní hospodská Renata Severová – Sodomková, která se rozhodla sjezd
rodáků a přátel Kozlova uspořádat. Možná
nejprve ani sama netušila, jak úžasnou věc
pro Kozlov tak dala do pohybu. Proto ten
největší dík za všechny patří právě jí.
Jaroslav Pakosta

POZVÁNKA NA ŠACHOVÝ TURNAJ V KOZLOVĚ
U ČESKÉ TŘEBOVÉ
V minulosti se v České Třebové každoročně konaly šachové turnaje,
které pravidelně přilákaly desítky hráčů z celého regionu. A byla škoda, že v posledních letech místní šachový oddíl žádný turnaj neuspořádal. To se ale letos mění.
„S potěšením oznamujeme, že 7. září 2019 budeme ve vesničce Kozlov vzdálené 4 kilometry od Třebové pořádat první ročník Turnaje
o pohár Maxe Švabinského. Turnaj se bude konat v malebném sále
Hospůdky u Sitařů pod záštitou třebovského rodáka a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a připravena bude spousta zajímavých cen,” říká Lukáš Hurt, ředitel turnaje a dlouholetý člen třebovského šachového oddílu.
„První turnaj v Kozlově bude prvním z více počinů, které můžeme od českotřebovského šachového oddílu očekávat. Jsem rád, že zájem o šachy
v České Třebové znovu stoupá. V následující sezóně chceme posílit hlavně
práci s mládeží,” vysvětluje Ivo Prax, předseda šachového oddílu.
V průběhu celého turnaje bude v místním nedávno zrekonstruovaném výčepu k dispozici občerstvení s domácí kuchyní a v ceně startovného 150 Kč je zahrnut i oběd. Těšíme se na vás!
Zarezervujte si své místo u organizátora: ivoprax@gmail.com nebo
Šachový klub Česká Třebová
608 480 268 (Ivo Prax). 			
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Výtvarná Svinná 2019 / foto: Michal Horák

VÝTVARNÁ SVINNÁ 2019
JE ZA NÁMI
Sobotní odpoledne 6. července tohoto roku
proběhlo ve Svinné u České Třebové v mimořádném duchu i podobě. Právě na den
604. výročí upálení Mistra Jana Husa totiž
připadl už jedenáctý ročník malého multižánrového festiválku Výtvarná Svinná 2019.
Páteří této neobyčejné akce se stala – jako
ostatně vždy – výstava výtvarných a rukodělných prací. Malby, kresby, grafiky, koláže, fotografie, návrhy tatérů, trojrozměrné objekty
z kamene, dřeva, hlíny i papíru, to vše v počtu několika stovek kusů (a z rukou na pětapadesáti autorů, z nichž nejstaršímu je téměř
90 let, nejmladší pak roky 4) bylo nainstalováno v příjemném prostoru místního hřiště
i přilehlého okolí. Nutno konstatovat, že jejich počet v průběhu trvání výstavy vzrůstal,
což je bezesporu jev unikátní.
Výtvarný zážitek po celé odpoledne pilně
umocňovala hudební vystoupení rozmanitých žánrů. Zahrály a zazpívaly Hanka Kosnovská a Veronika Hložková, skupiny Lucky
Joe, Goji, místo zdravotně indisponovaných
členů své skupiny vystoupila Veronika Bartošová (z části za doprovodu jednoho z návštěvníků Libora Toncra). Třešničkou na hudebním dortu se pak stal recitál Luboše
Pospíšila a Páji Táboříkové.
Základem návštěvnického úspěchu takovéto akce je dobré počasí. A toho se letošnímu
ročníku Výtvarné Svinné dostalo svrchovaně. Ten ostatek už měli v rukou pořadatelé a sami návštěvníci, kterých bylo několik
stovek, včetně pana hejtmana Netolického,
paní starostky Peterkové a pana místostarosty Kopeckého. Zdá se, že odpoledne
probíhalo k všeobecné spokojenosti. Tomu
nasvědčovala příjemná atmosféra, hojná
účast diváků všech věkových skupin včetně
rodin s malými dětmi i pejsky. V líbezném
údolí malé Svinné se tak za pomoci výtvarna, dobré hudby a ovšem oblíbených nápojů
a chutných pokrmů podařilo vytvořit pospolitost místních i přespolních, která umožnila
vychutnávat krásy i radosti léta po hrstech.
Záměr organizátorů Výtvarné Svinné 2019 se
tak naplnil měrou vrchovatou.
Na závěr patří poděkování. Festiválek finančně podpořil a tím jeho vznik umožnil Sbor
dobrovolných hasičů Svinná, Pardubický kraj
a Město Česká Třebová. Děkujeme!
Ludmila Kesselgruberová

Malina Brothers s Kateřinou Garcia

Madam Evelyn

POHODOVÝ PÁTEK POTŘETÍ
PPP 2019 – pohodový pátek potřetí bude
v sobotu 19. 10. v Kulturním centru v České Třebové.
Pohodu, dobrou náladu a krásné písničky
budou šířit:
Malina Brothers – Luboš, Pavel a Pepa Malinovi s Pavlem Peroutkou – špičkoví profesionální muzikanti, kteří hrají – nebo hráli
– ve sk. Druhá tráva, Monogram, Žalman
a spol., Spirituál Kvintet, Reliéf atd. Jednotliví
členové doprovází, či doprovázeli, R. Křesťana, V. Martinovou, K. Garcia, W. Matušku,
W. Daňka, P. Jíšovou, P. Bobka, Ch. McCoye,
P. Rowena a další. Na fotce s Kateřinou Garcia.
Kateřina Garcia – vynikající zpěvačka, ovládá sedm jazyků, pravnučka Alfonse Muchy.
Žije v Irském Dublinu, kde na prestižní univerzitě přednáší španělštinu. V bohaté sólové
hudební kariéře nazpívala nádherné duety,
např. s P. Bobkem, R. Křesťanem či P. Rowanem. Má osobní zkušenost – velmi skromná
a příjemná dáma.
Madam Evelyn – úspěšná (vítěz celostátní
soutěže Porta) a multi žánrová skupina z České Třebové. Autorkou převážné většiny textů
a hudby je zpěvačka a kytaristka Eva Šichová.

Guy G – skvělý raper, jehož texty mají „hlavu a patu“ podpořené melodickou hudbou.
Úspěšný účastník soutěže „Česko Slovensko
má talent“ s písní „Vidlákův rap“.
Předprodej vstupenek od 12. 8. v IC
v Městském muzeu Česká Třebová,
na www.kcct.cz, nebo 1 hodinu před začátkem u pokladny v Kulturním centru Česká
Třebová.
Na PPP 2019 zve
Zdeněk Neterda

Guy G
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MATYLDINA KNIHOVNA
V PŘÍRODĚ
Ahoj holky a kluci, kóóónečně prázdniny!
Pokud si najdete v tom prázdninovém shonu aspoň chvilku času, tak přijďte za námi
28. srpna 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 v 16 hodin u hříbku v parku Javorka. Moc se na Vás těší Matylda. V případě
deštivého počasí se akce přesouvá na dětské
oddělení knihovny, aktuální informace sledujte na našich facebookových stránkách.
Vstupné dobrovolné.

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ BUDOU POKRAČOVAT
PRO NOVÉ ZÁJEMCE
Další kurzy budou vypsány od začátku září. Pokud se chcete naučit pracovat s počítačem (popř. vlastním notebookem), tak se přihlaste do 2. 9. 2019 na e-mail
adela.voclova@moderniknihovna.cz anebo osobně v městské knihovně. První informační schůzka se bude konat 4. 9. 2019. Počet míst je omezen. Cena celého kurzu je 240 Kč.
Výuka probíhá v dopoledních hodinách na oddělení Teenspace, v přízemí knihovny. Jedná se
o 7 lekcí. Těší se na vás lektorka Adéla Voclová.

LETNÍ BONUS PRO ČTENÁŘE –
VÝPŮJČKY NA 45 DNÍ!
Půjčit si knihu na dovolenou? Dát dětem
knížky z knihovny na prázdniny k dědovi
a babičce? A nemuset řešit o prázdninách
vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano,
letos to bude mnohem jednodušší. Knihy, časopisy, audioknihy i hry půjčené
od 17. června do 16. srpna budou mít automaticky výpůjční lhůtu 45 dní.
Pokud by ani to nestačilo, můžete si
výpůjčky jako obvykle sami prodloužit přes své čtenářské konto, napsáním
na info@moderniknihovna.cz nebo volejte
732 756 827.

PORTRÉTY ARCHITEKTURY
Přes léto budou v knihovně vystaveny portréty a architektonické výtvory ztvárněné
členkami výtvarné skupiny Maxmilián.
Připravujeme na září:

ČESKÉ TAJEMNO – ARNOŠT VAŠÍČEK
Srdečně zveme všechny fanoušky tajemna,
záhad a neuvěřitelných objevů na přednášku spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka
České tajemno. Arnošt Vašíček představuje
nejtajemnější domácí záhady z nové knihy
a připravovaného televizního cyklu.
Akce se koná ve středu 11. 9. 2019 od 18 hodin v 1. patře knihovny. Vstupné 50 Kč.

STAŇTE SE PĚSTOUNEM
Organizace Amalthea ve spolupráci s městským úřadem připravuje besedu pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o pěstounské
péči. Přijďte dne 9. 9. od 17 hodin do městské
knihovny. Těšíme se na vás.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ TŘEBOVÁ HLEDÁ NOVÉHO KOLEGU ČI KOLEGYNI.
Co požadujeme od vás:
• pozitivní vztah k práci s lidmi
• systematičnost, důslednost
• organizační schopnosti, komunikativnost, týmová spolupráce
• pracovat minimálně 2 dny v týdnu do 18 hod., 1× v měsíci sobotu
• řidičské oprávnění sk. B výhodou
• ochotu dále se vzdělávat
• minimálně ukončené středoškolské vzdělání
• velmi dobrá znalost práce na PC
• praxe v oboru vítána (není podmínkou)
Co my nabízíme vám?
• práci na zkrácený úvazek s možností rozšíření na celý
• zaměstnanecké benefity
• příjemný kolektiv
• možnost dále se vzdělávat, účast na konferencích apod.
Náplň práce:
• komplexní správa výpůjčního pultu knihovny
• komunikace s uživateli knihovny
• zajišťování služeb knihovny
• vyhledávání dokumentů, práce s katalogy a knihovním open-source systémem Koha
• v případě potřeby zastupitelnost na jednotlivých odděleních (práce s různými věkovými
kategoriemi uživatelů, zejména mládeží)
• příprava a lektorování vzdělávacích akcí
Předpokládaný termín nástupu: září 2019 nebo dle dohody.
Jestliže Vás nabídka zaujala, neváhejte a do 25. 8. 2019 zašlete svůj životopis a motivační dopis
na gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz. Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.

Omezení provozu knihovny
Z důvodu stěhování externího skladu není dočasně možné zajistit výpůjčky z tohoto oddělení. Děkujeme za pochopení.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na webové stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo na facebooku
https://www.facebook.com/mekct/. Psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.
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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 pondělí
od 8 do 18 hodin.

VÝSTAVA
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
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.
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz.

PIKNIK V JAVORCE
Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová a dalšími institucemi pořádá v sobotu 24. srpna
2019 pro dospělé a děti všech věkových
kategorií Piknik v Javorce.
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 pavilonu
Po celé odpoledne se můžete na rybníčku
projet na kánoích. Plavbu zajišťuje 5. oddíl
vodních skautů Č. Třebová.
Občerstvení zajištěno, vstup volný.
Odpolední program se koná pouze za příznivého počasí, večerní za každého počasí.

OD KROKU K POKROKU!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MUZEA

Městské muzeum Česká Třebová uspořádalo
po úspěšných táborech v předchozích dvou
letech i letos příměstský tábor, tentokrát pod
názvem Od kroku k pokroku!
Druhý červencový týden čekal děti program
zaměřený na cestování různými epochami
našich dějin, které jsme započali v době dávno minulé, v pravěku, a dostali se až do století páry a období secese. Cestovali jsme
do okolních měst jak skutečně vlakem či autobusem, tak i pomyslně do dávné historie.
Navštívili jsme různé kulturní instituce, především muzea, kde byl pro děti připravený
program. Děti plnily úkoly ve skupinách a odměnou jim byly zlaťáky a stříbrňáky. Na konci
každého dne dostaly korálek v určité barvě,
která symbolizovala konkrétní dobu, a vytvářely si tak postupně jednoduchý náhrdelník.
První den jsme strávili v České Třebové.
Na začátku tábora nás čekalo seznámení
a poté zdobení textilního pouzdra, suvenýru
na památku. Odpoledne jsme zamířili do Pravěké osady Křivolík, experimentálního archeologického centra, kde jsme se dozvěděli, jak žili lidé v pravěku, čím se zabývali a co
uměli vyrobit. Druhý den nás zavedl do Moravské Třebové, za mumií egyptské princezny Hereret a ocitli jsme se tak ve starověku.
Alchymista na zámku nás zasvětil do výroby
čarovných směsí a děti si namíchaly svou
léčivou směs. Další den nás čekal středověk
a cesta do Brandýsa nad Orlicí. Po vystoupání na zříceninu hradu nás archeolog seznámil
s místními nálezy. Po obědě jsme postoupili
o několik let napřed a poznali významnou
osobnost našich dějin, J. A. Komenského,
který v Brandýse sepsal dílo Labyrint světa
a ráj srdce. A proto jsme také navštívili místní labyrint stromový, kterým jsme procházeli
a bloudili cestami uvnitř. Čtvrtek patřil Litomyšli, kde jsme na zámku objevovali krásu
renesance a sgrafitové výzdoby. Čekala nás
také výtvarná dílna na arkádách zámku. Po-

slední den jsme strávili v Ústí nad Orlicí, kde
na nás dýchla krása secesní vily a my zakončili svoje putování. Děvčata si ozdobila jako
správné dámy klobouček a chlapci vyrobili
vitráže.
Páteční odpoledne patřilo slavnostnímu zakončení tábora, na které byli pozváni rodiče
dětí, a dorazili mnohdy i sourozenci a babičky. V badatelně muzea jsme předvedli výběr
fotografií z jednotlivých dní, které jsme doprovodili komentářem k náplni programu.
Vyhodnotili jsme celotýdenní snažení družstev, děti si nakoupily za nasbírané mince
sladké odměny a ve velmi příjemné atmosféře dostaly na úplný závěr pamětní listy.
Letošní tábor byl zase jiný a opět úspěšný.
Sešla se skvělá parta dětí, které výborně
spolupracovaly a které program bavil. Děti
prožily pestrý týden, kdy cestovaly a ledacos
zajímavého se dozvěděly, a budou mít jistě na co vzpomínat. Na muzejní náhrdelník
možná přibydou další přívěsky coby zážitky
z prázdnin, ale barevné korálky budou připomínat tábor náš.
Za Městské muzeum Česká Třebová
Radka Urbánková, Veronika Bílek Fadrná
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MĚSTSKÉ MUZEUM
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY:
ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY

Příští uzávěrka je 15. srpna.
www.ceskotrebovskenoviny.cz

červenec–srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9–12 a 13–17 hodin

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH
červenec–srpen: otevřeno o víkendech a svátcích 9–12 a 13–17 hodin

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
červen–srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin
září–říjen: otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12–16 hodin
V letošním roce je expozice doplněna o výstavu Jak bývalo v Kozlově.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
Prázdninový provoz. Pondělí až pátek 8:00–12:30, otevření herny vždy po předchozí telefonické domluvě pro alespoň tříčlennou skupinku. Pro aktuální aktivity a činnosti během léta
sledujte náš facebook Rosa rodinné centrum. Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová,
773 601 427 Pavla Jansová, rcrosact@seznam.cz. Rosa rodinné centrum, z. s. Ústecká 160,
Česká Třebová, 560 02. www.mcrosa-radce.webnode.cz

Nový balonkový bazének máme díky grantovému programu „Společně za úsměv 2018“,
který pořádá KONZUM, o.d. Na projekt se
nám podařilo vybrat část peněz a další jsme
získali od Konzumu, celkově 14.322 Kč. Kromě bazénku jsme pořídili také nové vymezovací kužely, kterými jsme nahradili ty staré,
polámané, a také aroma difuzér pro vylepšení prostředí a vyladění atmosféry v Rose.
Pavla Jansová

SRPNOVÝ PROGRAM
5–9/8 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU… letošní téma „Anglické populární písničky“ pro
děti 8–14 let, Rosa bude v tento termín pro veřejnost uzavřena.
29/8 14:00 POHÁDKOVÝ LES v okolí Chaty U Floriána, čeká vás cesta pohádkovým lesem,
můžete se těšit na velmi bohatý program se spoustou nových překvapení. Vstupné dobrovolné. Na závěr pěnové hrátky. Možnost občerstvení i opečení vlastních buřtíků.

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ:
• Šikovné ručičky
Každé druhé pondělí v sudém týdnu od 15:30 do 17:00. Různé výtvarné techniky, zaměření
na individuální projev, možnost volně pracovat se zadáním, s odborným průvodcem k rozvíjení vlastních schopností a mnohdy skrytého nadání. 2× za měsíc 90 min., tzn. 2 vyuč. hodiny,
30 hodin/šk. rok. Cena 1000,–/rok. Lektorka Ivona Habrmanová.
• Keramika
Každé pondělí v lichém týdnu – děti od 5 let v 15:30, rodiče a děti od 3 let. 2× za měsíc 90 min,
30 hodin/šk. rok. Cena 1000,–/rok. Lektorka Kateřina Hondlová.
• Tribal
IMPROVIZAČNÍ SKUPINOVÝ TANEC VE STYLU TRIBAL BELLYDANCE. Je vhodný pro ženy
(i muže) bez omezení věku a váhy, kteří rádi tančí. Info pro začátečnice na tayen@post.cz.
Lektorka Eva Hüblová.
• Výuka Angličtiny a Matematiky pro všechny věkové kategorie, dle individuálních potřeb
Vždy ve čtvrtek, čas a cena upřesněny na informační schůzce (dle počtu přihlášených), 30 hodin/
šk. rok. Vyučovací hodina 45 min. Lektorka Mgr. Olga Sýkorová. Info na osykorka@seznam.cz.
• Vzhledem k tomu, že naším záměrem je hlavně výpomoc rodičům, platí u všech kroužků, že
děti ze ZŠ Ústecká vyzvedne (v případě Vašeho zájmu) lektorka kroužku ze školní družiny.
• Platba za kroužek je možná i pololetně.
• V rámci poskytování rovných příležitostí všem je možné, na základě předložení potvrzení
OSPOD či ÚP, poskytnout slevu i dětem z rodin v sociálně znevýhodněné situaci.
• Kroužky pro děti budou fungovat pouze v případě, že se jich bude účastnit min. 8 dětí (vyjma AJ).
INFORMAČNÍ SCHŮZKY:
Úvodní hodina – vstup zdarma
9. 9. 15:30 Keramika / Šikovné ručičky
12. 9. 15:30 Výuka Angličtiny a Matematiky pro všechny věkové kategorie dle indiv. potřeb
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POMOZTE NÁM ZACHOVAT
MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA
Rosa rodinné centrum se zapojilo do kampaně ZACHOVAT mateřská a rodinná CENTRA,
kterou rozjelo Mateřské a rodinné centrum
Krůček Svitavy. Impulsem pro svitavské centrum byla informace z MPSV, že hrozí krácení
peněz alokovaných v dotačním titulu Rodina.
Již v letošním roce vnímají situaci jako velmi
kritickou a nechtějí dopustit, aby mateřská
a rodinná centra musela ukončovat svou činnost. „Sbírají se podpisy na e-petici, kampaň
vnímám i jako osvětu o tom, co vše centra dělají, co zajišťují, jde hlavně o preventivní podporu
rodin,“ uvedla Pavla Jansová z Rosy. Kampaň
běží i na facebooku, najdete ji na https://
www.facebook.com/zachovejtecentra/

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

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
11
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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.
12

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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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat
pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají
cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji
a osobnímu růstu.
Mladí lidé
• Účastnit se mohou mladí lidé ve věku
18–30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie,
Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být
zaregistrovaní do Databáze Evropského
sboru solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a projektů Evropského sboru solidarity.
• Vycestovat až na 12 měsíců v rámci těchto
projektů.
Projekty dobrovolnictví, stáže a pracovní
místa lze vyhledávat v Databázi Evropského
sboru solidarity (https://europa.eu/youth/
SOLIDARity_cs). V případě zájmu o dobrovolnictví lze v Databázi akreditovaných
organizací vyhledat konkrétní hostitelskou
nebo podpůrnou organizaci dle oblasti zájmu budoucího dobrovolníka. Skrze databázi
mohou být mladí lidé také osloveni organizacemi na základě vyplněného profilu.
V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu
Milerovou. DDM Kamarád je hostitelská i vysílající organizace.

Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti
Příjem zboží

pondělí 16. 9. 2019

9:00–11:00

13:00–17:00

Prodej zboží

úterý 17. 9. 2019

9:00–11:00

15:00–17:00

Výdej zboží*

středa 18. 9. 2019

15:00–16:00

*Nutné vyzvednout 18. 9. 2019 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci charitě!!!
Oblečení je možné označit dopředu!
Seznam a informace k označení oblečení bude na našich stránkách v sloupečku „naše akce”
pod letáčkem Bazaru nebo k vyzvednutí v kanceláři.
Poplatek za příjem zboží – POZOR ZMĚNA
0–30 ks		
50 Kč
31–60 ks		
100 Kč
61–120 ks
160 Kč
121–200 ks
220 Kč
201 a více
300 Kč
kočárek		
20 Kč
sedačka		
20 Kč
postýlka		
20 Kč

SBÍRKA
Od 1. 8. 2019 vyhlašujeme sbírku látek
(minimální rozměr 20 cm × 20 cm). Potřebujeme hlavně bavlněná plátna, uvítáme i knoflíky, nitě, zipy. Materiál bude
použit pro zájmový kroužek Jehlička.

PODĚKOVÁNÍ

VOLNOČASOVÝ KLUB RÉBUS

Moc děkujeme Čalounictví Libor Dašek
z České Třebové za bezplatné opravení roztrhané žíněnky.

Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová nabízí volnočasový klub Rébus. Srdečně
jsou zváni mladí lidé nad 9 let. Možnost využití stolního fotbalu, Xboxu 360, kulečníku,
5× notebook – vstup zdarma.
Otevírací doba od září 2019: pondělí až pátek
15:00–18:00 hod. Klub se nachází na adrese
ul. Matyášova 983, Česká Třebová (bývalá Domovinka).
V případě dotazů kontaktujte paní Pavlu Šedivou nebo Hanu Janošíkovou na níže uvedeném kontaktu.

NABÍDKA KREATIVNÍCH KURZŮ
PRO VEŘEJNOST VE ŠKOLNÍM ROCE
2019/2020
Některé kurzy mají akreditaci MŠMT, a jsou
vhodné pro pedagogy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Nabízíme: keramické kurzy, potisk textilu, foamiran květy, pletení z pedigu, sklářské techniky, výroba šperků, scrapbooking, ebru – malování na vodní hladině aj. Sledujte aktuální
nabídku na www.ddm.ceskatrebova.com.
Kontaktní informace
na pracovníky DDM Kamarád
Mgr. Endyšová Jana, DiS.
ddm.kamarad@centrum.cz
mobil: 777 292 242
Mutlová Iveta, DiS.
ddm.iveta@centrum.cz
mobil: 777 292 218
Ing. Milerová Hana
ddm.hana@centrum.cz
mobil: 736 694 671
Janošíková Hana
ddm.hanaj@centrum.cz
mobil: 739 242 326
Cupalová Pavla
ddm.ekonom@centrum.cz
mobil: 702 406 782
Kontaktní informace Klub Rébus:
Bc. Šedivá Pavla
klub.rebus@centrum.cz
mobil: 608 179 323
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Úřední hodiny DDM Kamarád od 2. 9. 2019
Pondělí

9:00–11:00

13:00–16:30

Středa

9:00–11:00

13:00–16:30

DDM Kamarád
Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová
e-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
www stránky: www.ddm.ceskatrebova.com

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ DDM KAMARÁD
Vážení rodiče, děti a další zájemci, pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn administrátorský systém. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli
kontaktovat. Na www.ddm.ceskatrebova.com, záložka Kontakty, jsou telefonní a e-mailové
kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou.
!!! Přihlašování na zájmové kroužky je možné pouze elektronicky!!!
V novém školním roce 2019/2020 probíhá přihlašování do zájmových útvarů a kurzů elektronickou formou v systému E-matrika. Přihlašování bude spuštěno od 1. 8. 2019. Na stránkách DDM máte k dispozici manuál pro provedení registrace. Po jejím provedení se dostanete
k možnosti zápisu do kroužků a kurzů. Prosíme, vyplňujte pečlivě všechny uvedené údaje
včetně velmi důležitých kontaktů na Vás, e-mailových adres, telefonů a rodných čísel. Vaše
údaje podléhají přísnému utajení a nebudou poskytnuty třetím osobám.
U větší části kroužků je již kompletně připravený rozvrh pro školní rok 2019/2020, další budeme průběžně upřesňovat. V druhé polovině září bude rozvrh kompletní. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben DDM. Po registraci
a výběru kroužků a kurzů musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté
administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy informaci
spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem. Přihlášku je potřeba si stáhnout
z Vašeho účtu, kde jste se registrovali, je zapotřebí ji vytisknout, podepsat a přinést do DDM.
S novým systémem začne platit sedmidenní lhůta pro vrácení přihlášek (jak již podaných, tak
nově založených). Prosíme o jejich doručení do kanceláře DDM Kamarád, jinak budou ze systému odstraněny a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři DDM Kamarád nejpozději do 4. října 2019.
Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 30. září
do 5. října 2019 (pokud nebude uvedeno jinak).
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KURZY PRO DOSPĚLÉ
Keramika dospělí – začátečníci: určeno pro
dospělé, kteří by se rádi chtěli naučit práci
s keramickou hlínou a nemají žádné zkušenosti s touto činností. Postupně se budeme seznamovat s keramickými technikami
a způsobem zdobení výrobků. Výrobky budeme prezentovat na výstavách.
1× týdně 90 minut, garance 36 hodin.
Cena 3000 Kč na školní rok. SS 101
Vedoucí ZK: Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: pondělí 18:00–19:30
(zahajovací schůzka 30. 9. 2019 v 18:00 – již
budeme pracovat)
Keramika dospělí – pokročilí: určeno pro
dospělé, výroba keramických předmětů různými technikami, účast na výstavách.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 3000 Kč na školní rok. SS 102
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: úterý 17:45–19:45
Šijeme pro radost i užitek: určeno pro dospělé, zaměříme se především na šití na šicím
stroji. Ušijeme si doplňky do domácnosti, kabelky, hračky, ale především to, o co budete
mít zájem… Nejedná se o kurz šití konfekce.
Šití z nových látek, ale i recyklace např. košil,
riflí… Vhodné i pro začátečníky. Možnost zapůjčení šicího stroje (k dispozici 2 ks).
Cena 1200 Kč na školní rok (v ceně není zahrnutý materiál). SS 103
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: čtvrtek 15:30–19:30 1× za měsíc
4 hodiny, garance 24 hodin
(zahajovací schůzka 3. 10. 2019 v 15:30)
Herní klub Kamarád: věkové rozpětí
9–99 let, klub zaměřený na hraní deskových
a karetních her. Máš doma hru, se kterou si
nevíš rady? Rádi se ji s tebou naučíme, vysvětlíme a zahrajeme! Jedná se o hry: Bang!,
Osadníci z Katanu, Carcassonne, Diskwars,
Gloom, Jungle Speed!, Malacca, Blafuj! Součástí budou i nepravidelné turnaje o ceny.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin (Někdy se kroužek i protáhne v závislosti na hře.)
Cena pro děti: 750 Kč na školní rok. SS 104
Cena pro dospělé: 750 Kč na školní rok.
SS 105
Vedoucí ZK: Pavel Suchý
Schůzky: pondělí 18:00–20:00
Kin-ball: určeno dětem (od výšky 120 cm,
ale je to na uvážení rodičů) i dospělým, nebo
třeba rodičům s dětmi. Kin-ball je sport,
který může hrát každý nezávisle na postavě, fyzičce či sportovním talentu. Učí, jak
pracovat v kolektivu, být týmovými hráči.
Nejde tu o velké výkony, ale lze se účastnit
i soutěží. Záleží na domluvě. Vše důležité je
na www.kinball.cz.
1× týdně 90 minut, garance 36 hodin.
Cena pro děti: 600 Kč na školní rok. SS 106

Cena pro dospělé: 1200 Kč na školní rok.
SS 107
Vedoucí ZK: Gabriela Velecká
Schůzky: neděle 8:00–9:30 (ZŠ Ústecká – tělocvična – budova 2. stupně)
Pletení z pedigu a drátování: určeno pro
dospělé. Pletení z přírodního materiálu pedig, elhar šňůra, pedigová šéna. Pletení ošatek, košíků, květináčů a různých bytových
dekorací a doplňků. Naučíme se pracovat
s černým drátem a vytvářet z něj neobvyklé
dekorace zdobené nejen korálky. Vyrobíme
si drátované ozdoby, ale i praktické věšáčky,
mísy…
Který materiál zvolíme pro následující schůzku, se budeme vždy domlouvat dle preferencí přihlášených účastnic.
Cena 1200 Kč na školní rok (v ceně není zahrnutý materiál). SS 108
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: čtvrtek 15:30–19:30 1× za měsíc
4 hodiny, garance 24 hodin
(zahajovací schůzka 10. 10. v 15:30 – už budeme tvořit. Počítat s časem 15:30–19:30)
Španělština: kurz bude zaměřen na aktivní
užívání španělštiny v praxi. Studenti se během školního roku naučí nenásilnou formou
základy španělské gramatiky a dozví se mnoho zajímavostí z hispánské kultury. Kurz je
pokračováním kurzu z minulého roku. Předpokládá se, že účastník už bude mít základy
španělštiny.
1× za 14 dní 90 minut, garance 18 hodin.
Cena: 1200 Kč na školní rok. SS 109
Vedoucí ZK: Mgr. Nikol Zavřelová
Schůzky: pondělí 17:15–18:45

JAZYKOVÉ KROUŽKY
Hrátky s angličtinou: určeno dětem
od 1. do 2. třídy ZŠ, děti se naučí zábavnou
a tvořivou formou základy cizího jazyka.
Snadno si najdou cestu k angličtině, protože
si s ní pohrají a budou se bavit. Výuka se povede formou hry, kreslením, zpíváním, vyprávěním příběhů v anglickém jazyce. Při výuce
využijeme interaktivní tabuli.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena: 800 Kč na školní rok. SS 110
Vedoucí ZK: Mgr. Zlata Slouková
Schůzky: čtvrtek 17:30–18:30
Angličtina pro děti: určeno dětem
od 3. do 5. třídy ZŠ, při výuce nepůjde jen
o to naučit se gramatiku, ale především o získání schopnosti porozumět a domluvit se.
Děti se budou učit zábavnou formou (pohybové a dramatické hry), rozšíří si slovní zásobu a komunikační schopnosti v angličtině.
Při výuce využijeme interaktivní tabuli.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena: 1200 Kč na školní rok. SS 111
Vedoucí ZK: Denisa Mašínová
Schůzky: bude upřesněno v průběhu září
Zábavná
němčina:
určeno
dětem
od 2. do 5. třídy ZŠ. Děti se naučí zábavnou
a tvořivou formou základy cizího jazyka.
Snadno si najdou cestu k němčině, protože

si s ní pohrají a budou se bavit. Výuka se povede formou hry, kreslením, zpíváním, vyprávěním příběhů v německém jazyce. Při výuce
využijeme interaktivní tabuli.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena 1200 Kč na školní rok. SS 112
Vedoucí ZK: Zuzana Suková
Schůzky: bude upřesněno v průběhu září

VÝTVARNÉ KROUŽKY
Keramika začátečníci: určeno dětem
od 1. třídy ZŠ, které nemají zkušenosti s výrobou keramiky. Své výtvarné schopnosti budou děti zdokonalovat při práci s hlínou, glazurami, engobami a jiným materiálem. Také
se budou účastnit různých soutěží a výstav.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 1350 Kč na školní rok. SS 113
Vedoucí ZK: Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: úterý 13:30–15:30
Keramika pokročilí: určeno dětem od 8 let,
které se s keramikou již setkaly. Děti budou
pracovat dle zvolených témat formou modelování, vykrajování z plátů a točení na kruhu.
Své výrobky představí na různých soutěžích
a výstavách.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 1350 Kč na školní rok. SS 114
Vedoucí ZK: Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: úterý 15:30–17:30
Výtvarný kroužek Šikula: určeno dětem
od 1. do 5. třídy ZŠ. Ubrousková technika, výrobky z FIMO hmoty, práce s korálky, práce
s pergamenovým papírem, výrobky z bavlnek, koláže, malování na textil, sklo a jiné
materiály, malba, kresba, malování prsty,
origami, skládání a lepení z papíru, výroba
přáníček, práce s pastely, batika, savování,
otisky, výroba vánočních ozdob, malování
vajíček různými technikami, drátkování, výroba váziček a stojánků na tužky a mnoho
dalšího.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 1100 Kč na školní rok. SS 115
Vedoucí ZK: Lucie Rybková
Schůzky: bude upřesněno v průběhu září
Výtvarný kroužek Arte: určen dětem
od 8 let. Společně si vyzkoušíme různé výtvarné techniky spojené s arteterapií. Při malbě, kresbě, tvorbě koláží, zentagle technice
a malbě na hedvábí a sklo budeme rozvíjet
svoji představivost, zlepšíme si schopnost
„soustředit se“, rozvineme svoji kreativitu.
1× týdně 90 minut, garance 36 hodin.
Cena: 1000 Kč na školní rok. SS 116
Vedoucí ZK: Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: pondělí 16:30–18:00
Malá parádnice: určeno dětem od 6 do 12 let.
Výroba šperků, peněženek, kabelek a jiných
potřebných ozdob a předmětů pro všechny
malé parádnice za pomoci různých materiálů.
1× za 14 dní 120 minut, garance 24 hodin.
Cena 1000 Kč na školní rok. SS 117
Vedoucí ZK: Mgr. Zlata Slouková
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Schůzky: pondělí 14:00–16:00, zahajovací
schůzka 30. 9. (už bude probíhat výuka)
Kroužek šití Jehlička: určeno dětem
od 10 let. Děti se seznámí s ručním i strojovým šitím. Společně budeme vyrábět tašky,
pouzdra, obaly na knihy, ale i oblečení. V ceně
je materiál na drobnější výrobky, na větší
kousky oděvu si děti opatří látku samy.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena 1000 Kč na školní rok. SS 118
Vedoucí ZK: Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: středa
Textil creativ: určeno dětem od 9 let. Budeme tisknout a malovat na textil – tašku, tričko, deštník. Také budeme batikovat, zkoušet
voskovou batiku. Plstit za mokra i za studena.
Používat filc a vyrábět z něho např.: pouzdro
na mobil, květy do vlasů. Malovat na hedvábí. Můžeme zkusit i jednoduché základy tkaní.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena 900 Kč na školní rok. SS 119
Vedoucí ZK: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 15:00–17:00
Malý knihař: určeno dětem od 2. třídy ZŠ.
Naše tvorba je ruční knihařské řemeslo. Přejeme si, aby se více zviditelnilo mladým lidem
i malým dětem. Nejlepší dárek je ten, který si
vyrobíme, ať už sami sobě, nebo svým blízkým. Společně dokážeme, že KNIHAŘSKÉ
ŘEMESLO stále ŽIJE. Vyrábět budeme vlastní
knihu, leporelo, pexeso, foto rámečky, desky,
úkolníček a mnoho dalšího.
1× týdne 120 minut, garance 48 hodin. Cena
2000 Kč na školní rok. SS 120
Vedoucí ZK: Danuše Vytečková
Schůzky: středa 14:00–16:00 Schůzky budou probíhat přímo v knihařské dílně u paní
Vytečkové. Zahajovací schůzka proběhne
v DDM Kamarád ve středu 2. 10. v 14:00 hodin a společně se půjdeme podívat, kde se
knihařská dílna nachází.

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
Malý vědec: pro děti od 7 do 11 let. Kroužek
je určen novým dětem a dětem, které navštěvovaly kroužek 1 rok. Pokud by se přihlásily
děti potřetí, kroužek nenabízí nové pokusy.
Přírodovědné pokusy a projekty, kterými si
můžou děti ověřit platnost fyzikálních a chemických zákonů. Některé z experimentů
připomínají spíše kouzla, kterými můžete
překvapit kamarády či sourozence. (Barevná
sopka, neviditelný inkoust, jednoduchý robot…) Nebo se vydáme do přírody, která je
plná úžasných tajemství.
1× týdně 90 minut, garance 36 hodin.
Cena 900 Kč na školní rok. SS 121
Vedoucí ZK: Ing. Hana Milerová
Schůzky: čtvrtek 14:00–15:30
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Rybáři mladší: určeno dětem od 10 let.
Seznámení s rybářským řádem a pravidly
sportovního rybolovu, rybolovné techniky
s ukázkami rybářského materiálu, vázání
základních uzlů, montáže udic, kuchání a filetování ryb. Po vydání povolenek chytání
na rybníku. Po domluvě výlet na výstavu rybářských potřeb do Brna. Možnost přihlásit
se na rybářský tábor pořádaným ČRS Východočeským územním svazem.
1× týdně 60 minut, garance 20 hodin. (Pokud
se kroužek bude rušit z důvodu pracovních
směn pana vedoucího, informace děti vždy
dostanou s dostatečným předstihem.)
Cena: 600 Kč na školní rok. SS 122
Vedoucí ZK: Martin Štancl
Schůzky: čtvrtek 16:00–17:00 (zahajovací
schůzka 10. 10. 2019 v 16:00)
Rybáři mírně pokročilí: určeno dětem, které odchodily rybářský kroužek jeden rok.
Seznámení s rybářským řádem a pravidly
sportovního rybolovu, rybolovné techniky
s ukázkami rybářského materiálu, vázání
základních uzlů, montáže udic, kuchání a filetování ryb. Po vydání povolenek chytání
na rybníku. Po domluvě výlet na výstavu rybářských potřeb do Brna. Možnost přihlásit
se na rybářský tábor pořádaným ČRS Východočeským územním svazem.
1× týdně 60 minut, garance 20 hodin. (Pokud
se kroužek bude rušit z důvodu pracovních
směn pana vedoucího, informace děti vždy
dostanou s dostatečným předstihem.)
Cena: 600 Kč na školní rok. SS 123
Vedoucí ZK: Martin Štancl
Schůzky: čtvrtek 17:00–18:00 (zahajovací
schůzka 10. 10. 2019 v 17:00)
Rybáři starší: určeno dětem, které navštěvují rybářský kroužek již 3. rokem. Seznámení
s rybářským řádem a pravidly sportovního
rybolovu, rybolovné techniky s ukázkami
rybářského materiálu, vázání základních
uzlů, montáže udic, kuchání a filetování ryb.
Po vydání povolenek chytání na rybníku.
Po domluvě výlet na výstavu rybářských potřeb do Brna. Možnost přihlásit se na rybářský tábor pořádaným ČRS Východočeským
územním svazem.
1× týdně 60 minut, garance 20 hodin. (Pokud
se kroužek bude rušit z důvodu pracovních
směn pana vedoucího, informace děti vždy
dostanou s dostatečným předstihem.)
Cena: 600 Kč na školní rok. SS 124
Vedoucí ZK: Martin Štancl
Schůzky: čtvrtek 18:00–19:00 (zahajovací
schůzka 10. 10. 2019 v 17:00)
Mladý přírodovědec: určen dětem od deseti let, který zavede všechny zájemce do často
tajemného a neznámého světa naší přírody.
Těšit se můžete například na odlévání stop,
kroužkování ptactva, tvorbu krmítek, mikroskopování nebo odchyt motýlů a výpravy
za orchidejemi. Zjistíte také, jaké barvy se líbí
hmyzu a jak si vytvořit vlastní herbář. Po domluvě možná i exkurze do ZOO, na výstavu
či burzu.
1× za 14 dní 90 minut, garance 18 hodin.

Cena: 800 Kč na školní rok. SS 125
Vedoucí: Jakub Vrána
Schůzky: středa 16:00–17:30 (zahajovací
schůzka: ve středu 2. 10.)

HUDEBNÍ OBORY
Kytara začátečníci: pro děti od 4. třídy ZŠ,
výuka doprovodů k písničkám, zpěv písniček, skupinová výuka.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena: 1000 Kč na školní rok. SS 126
Vedoucí ZK: Mgr. Ivana Holohlavská
Schůzky: úterý 15:45–16:45
Kytara pokročilí: pro děti, které hrají 1 rok
a více, výuka písní a doprovodů k táboráku,
zpěv, skupinová výuka.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena: 1000 Kč na školní rok. SS 127
Vedoucí ZK: Mgr. Dana Jüthnerová
Schůzky: středa 16:00–17:00
Flétna – individuální výuka: určeno pro
děti školního věku, pro úplné začátečníky
i pokročilé, nácvik skladeb na vystoupení.
1× týdně 45 minut, garance 18 hodin.
Cena: 1100 Kč na školní rok. SS 128
Vedoucí ZK: Sylva Fišerová, Mgr. Kateřina Příhodová, Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM
Keyboard – individuální výuka: určeno pro
školní děti, pro začátečníky i pokročilé, děti
si osvojí základní návyky při hře na tento
elektronický hudební nástroj, nácvik skladeb
na vystoupení.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena: 1600 Kč na školní rok. SS 129
Vedoucí ZK: Mgr. Kateřina Příhodová, Bc. Pavla Šedivá, Mgr. Dana Jüthnerová
Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM
Žesťové nástroje: určeno pro děti od 6 let,
výuka hry na trumpetu, trombon, baskřídlovku, eufonium s uplatněním v místních orchestrech.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena: 1600 Kč na školní rok. SS 130
Vedoucí ZK: Jiří Němec
Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Šachy začátečníci: pro děti od 2. třídy ZŠ.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin včetně zápasů. Cena: 600 Kč na školní rok. SS 131
Vedoucí ZK: Ing. Jiří Vencl, PhD., Alexandr Nikolínko. Schůzky: pondělí 16:00–18:00
Šachy pokročilí: pro děti, které mají zkušenosti s hrou, účast na šachových zápasech.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin včetně zápasů. Cena: 600 Kč na školní rok. SS 132
Vedoucí ZK: Ing. Jiří Vencl, PhD., Alexandr Nikolínko. Schůzky: pondělí 16:00–18:00
Exotické tance: pro dívky od 1. třídy. Kroužek je určen těm, které se s břišním tancem
ještě nesetkaly, a i pro ty, co již nějaké zkušenosti mají, účast na veřejných vystoupeních.
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1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena 1000 Kč na školní rok. SS 133
Vedoucí ZK: Gabriela Velecká
Schůzky: pátek 15:30–16:30
Street dance: pro chlapce a dívky
od 11 do 15 let, kteří se chtějí naučit prvky
street dance.
1× týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena:
1200 Kč na školní rok. SS 134
Vedoucí ZK: Hana Janošíková, Klára Zelinger,
Romana Andrlíková
Schůzky: pondělí 16:30–18:00 (Tělocvična TJ
Sokol Na Skále)
Zážitková
jóga:
určeno
dětem
od 1. do 5. třídy ZŠ. Jóga je vhodným způsobem pohybu. Děti získají ten nejlepší pohybový základ do života. Vycházíme z toho,
co je dětem blízké, tedy ze hry. Důležitou
součástí jsou dechová cvičení a relaxace,
která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí
do kolektivu, naučí se vnímat své pocity,
dokážou se lépe soustředit. Zařadíme prvky
hry na DJEMBE, které přináší celkovou harmonizaci, uvolnění, vyrovnanost a radost. Je
to vhodná muzikoterapie. Tři bubínky máme
k zapůjčení.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena 600 Kč na školní rok. SS 135
Vedoucí ZK: Ivana Vychytilová
Schůzky: středa 16:00–17:00
Jumping KIDS I.:
určeno
dětem
od 1. do 5. třídy ZŠ. Cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti
velmi zábavná a efektivní forma pohybové
aktivity. Období dětského věku a dospívání je nejdůležitější oblastí sportovního
života jedince z hlediska budoucí fyzické
a psychické kondice. Dítě si vytváří správné
postoje, návyky a názory na pohybovou aktivitu v životě. Jumping® je zábavné cvičení
s důrazem na hravost a přirozenost pohybu.
Smích, zábava a především rozvoj sportu
v dětském věku jako nedílné součásti života.
To je Jumping® KIDS. Vyzkoušejte reakce Vašich dětí a nechte je skákat radostí.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena 2600 Kč na školní rok. SS 136
Vedoucí ZK: Natálie Nejedlá, Klára Fabiánová,
Klára Kopecká
Schůzky: úterý 16:00–17:00. Schůzky probíhají v ulici Litomyšlská 103 (nad prodejnou
Elektro Franc).
Jumping KIDS II.: určeno dětem
od 6. do 9. třídy ZŠ. Cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti
velmi zábavná a efektivní forma pohybové
aktivity. Období dětského věku a dospívání je nejdůležitější oblastí sportovního
života jedince z hlediska budoucí fyzické
a psychické kondice. Dítě si vytváří správné
postoje, návyky a názory na pohybovou aktivitu v životě. Jumping® je zábavné cvičení
s důrazem na hravost a přirozenost pohybu.
Smích, zábava a především rozvoj sportu
v dětském věku, jako nedílné součásti života.

To je Jumping® KIDS. Vyzkoušejte reakce Vašich dětí a nechte je skákat radostí.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena 2600 Kč na školní rok. SS 137
Vedoucí ZK: Natálie Nejedlá, Klára Fabiánová,
Klára Kopecká
Schůzky: čtvrtek 16:00–17:00. Schůzky probíhají v ulici Litomyšlská 103 (nad prodejnou
Elektro Franc).
Pole Dance KIDS: určeno dívkám
od 8 do 14 let. Pole dance je moderní sportovní disciplína. Jedná se o tanec na vertikální tyči, který propojuje sílu, mobilitu, ale
i umělecký dojem. Pole dance je aktuálně
rozdělen do několika kategorií dle celkového zaměření na pole sport, pole art, pole
classique apod. Děti nejvíce zaujme jeho
sportovní a zábavná forma. Zaměřujeme
se zde na výuku prvků pole dance, ale také
na posilování, zpevňování těla a správné držení, výuku metodiky stojek a tvorbu choreografie. Pro menší děti zařadíme i pohybové
hry odpovídající věkové kategorii. Vedeme
tak děti ke sportu a tanci zábavnou formou.
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin.
Cena 3300 Kč na školní rok. SS 204
Vedoucí ZK: Mgr. Hana Procházková
Schůzky: bude upřesněno v září. Schůzky
probíhají v ulici Litomyšlská 103 (nad prodejnou Elektro Franc).

OSTATNÍ
Plastikoví modeláři: určeno dětem od
3. třídy. Vrchní hranice není omezena, vhodné i pro středoškoláky. Náplní kroužku je
stavba modelů letadel a hlavně bojové
techniky pod vedením profesionálního lektora. S dětmi a jejich výrobky pojedeme na
několik soutěží a výstav. Rozvíjí trpělivost a
rukodělnou zručnost. Většinu vybavení zajistíme. V minulém roce naši žáci obsadili v
soutěžích po celé republice několik bronzových, stříbrných i zlatých ocenění. Každé dítě dostane model v hodnotě 200 Kč.
Důrazně žádáme, aby se rodiče dostavili na
první hodinu!
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 750 Kč na školní rok. SS 138
Vedoucí ZK: Bc. Vít Přívratský, Matěj Beneš
Schůzky: středa 17:30–19:30
Letecký modelář: určeno dětem od 2. třídy,
stavba draků, létajících modelů letadel všech
volných kategorií: kat. V – vystřelovadla, H –
házedla, P30 – modely poháněné gumovým
svazkem a vrtulí, A3 – malý větroň, F1H –
středně velký větroň. Pro pokročilé kategorie
F1A – mezinárodní třída největšího soutěžního větroně a kat. RCVS – rádiem řízeného
modelu větroně atd. Možnost létání na soutěžích KP až MČR mládeže. Více informací najdete na http://www.lmk-juniorklub-uo.cz/.
1× týdně 180 minut, garance 72 hodin.
Cena: 1200 Kč na školní rok. SS 139
Vedoucí ZK: Petr Vašina
Schůzky: pondělí nebo čtvrtek 15:45–18:45.
Zahajovací schůzka pondělí 30. 9. v 15:45

MasterChef: pro děti od 8 do 15 let, příprava
teplé i studené kuchyně, příprava moučníků.
V rámci ZK proběhne i soutěž ve vaření. Potřebné potraviny se hradí formou vybrané
zálohy dle připravovaného jídla v průběhu
ZK od každého člena ZK.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 750 Kč na školní rok. SS 140
Vedoucí ZK: Ing. Hana Milerová
Schůzky: středa 16:00–18:00
Compík začátečníci: určeno dětem od 2. třídy. Práce s PC, práce s internetem, programy
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
úprava digitálních fotografií, teoretická znalost (pojmy, jak PC funguje, zásady bezpečnosti a chování na internetu atd.).
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin Cena:
850 Kč na školní rok. SS 141
Vedoucí ZK: Hana Janošíková
Schůzky: čtvrtek 14:30–15:30
Tvorba webových stránek: určeno dětem
od 13 let, které se chtějí věnovat informačním technologiím, zejména kódování a
programování webových stránek. Začneme
nejprve tím, že si každý vytvoří svůj blog pomocí už vytvořeného redakčního systému
WordPress, ruku v ruce s ním porozumí problematice webhostingových a doménových
služeb. Každý účastník si bude umět založit a
provozovat svůj vlastní blog, který bude veřejně dostupný pro lidi z celého světa. Založení základního blogu nenese žádné finanční
náklady. V druhé polovině kurzu se budeme
zajímat o to, jak vlastně stránka, kterou jsme
vytvořili, funguje a zkusíme si napsat svoji
webovou stránku bez pomoci online služeb
do „jednoho textového souboru“. K dispozici
bude také několik set stran studijních materiálů a online dokumentací, které si bude každý účastník moci prohlédnout i z domova.
Doporučená znalost angličtiny. Použité technologie a základní výstupní znalost: HTML5/
CSS3, PHP, JavaScript, Redakční systémy,
webhosting, doména, FTP, Bootstrap
1× týdně 60 minut, garance 24 hodin
Cena: 850 Kč na školní rok. SS 202
Vedoucí ZK: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 16:30–17:30
Divadelní kroužek Knoflíček: určeno dětem
od 3. třídy ZŠ, dramatické hry, pohybové hry,
mimika, gestikulace, artikulace, improvizace
a tanec. Nácvik divadelního představení. Děti
se dozvědí, jak se tvoří kulisy a co se děje v
divadelním zákulisí, objeví svět divadla jako
hru spojenou s rytmem i pohybem, zahrají si
zábavné a naučné hry.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena: 800 Kč školní rok. SS 142
Vedoucí: Mgr. Jana Endyšová, DiS., Mgr. Petra
Štanclová
Schůzky: pondělí 16:00–18:00 (Malá scéna)
Hraničáři mladší: pro kluky od 9 let do 12 let.
Dřevárny – polosportovní improvizovaný
šerm (měkčené meče, sekery, štíty, kopí, kuše,
luky i nerf ), bojové hry. LARP – hry na hrdiny,
J. R. R. Tolkien. Základy křesťanství, rytířské
17
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ctnosti a dobrá parta. 1× týdně 120 minut,
garance 48 hodin. Cena 800 Kč na školní rok.
SS 143
Vedoucí: Ing. Petr Kadlec, DiS., Mgr. Ondřej
Svoboda, Petr Blaško, Jan Sirový
Schůzky: pondělí 16:00–18:00 (schůzky
probíhají v Javorce a v zimním období v tělocvičně (TJ Sokol), zahajovací schůzka
30. 9. v 16:00 hodin v DDM Kamarád)
Hraničáři starší: pro kluky od 13 let do
16 let. Dřevárny – polosportovní improvizovaný šerm (měkčené meče, sekery, štíty, kopí,
kuše, luky i nerf ), bojové hry. LARP – hry na
hrdiny, J. R. R. Tolkien. Základy křesťanství, rytířské ctnosti a dobrá parta. 1× týdně 120 minut, garance 48 hodin. Cena 800 Kč na školní
rok. SS 144
Vedoucí: Ing. Petr Kadlec, DiS., Mgr. Ondřej
Svoboda, Petr Blaško, Jan Sirový
Schůzky: čtvrtek 16.00–18.00 (schůzky probíhají v Javorce a v zimním období v tělocvičně
(TJ Sokol), zahajovací schůzka 3. 10. v 16:00
hodin v DDM Kamarád)
Minecraft: určeno dětem od 7 let. Hraní hry
Minecraft (singleplayer, multiplayer, minihry). Hra podporuje představivost a tvořivost
dětí (vytváření staveb a další). Přispívá k logickému uvažování (ve hře lze vytvářet mnoho funkčních zařízení pomocí obvodů).
1× týdne 90 minut, garance 36 hodin. Cena:
800 Kč na školní rok. SS 145
Vedoucí ZK: Antonín Hevera, Matěj Kolář
Schůzky: schůzky budou doplněny v září (je
třeba domluvit v kanceláři DDM)
Herní klub Kamarád: věkové rozpětí
9–99 let, klub zaměřený na hraní deskových
a karetních her. Máš doma hru, se kterou si
nevíš rady? Rádi se ji s tebou naučíme, vysvětlíme a zahrajeme! Jedná se o hry: Bang!,
Osadníci z Katanu, Carcassonne, Diskwars,
Gloom, Jungle Speed!, Malacca, Blafuj! Součástí budou i nepravidelné turnaje o ceny.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin (Někdy se kroužek i protáhne v závislosti na hře.)
Cena pro děti: 750 Kč na školní rok. SS 104
Cena pro dospělé: 750 Kč na školní rok. SS
105
Vedoucí ZK: Pavel Suchý
Schůzky: pondělí 18:00–20:00

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PROBÍHAJÍCÍ
V PROSTORÁCH :
ZŠ HABRMANOVA V ČESKÉ TŘEBOVÉ
1. stupeň ZŠ
Děti na startu
Jóga pro děti
Angličtina pro děti 1. třídy
Angličtina pro děti 2. třídy
Počítačový kroužek I
Přírodovědný kroužek
Nápadník aneb Z babiččina kapsáře
2. stupeň ZŠ
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Počítačový kroužek II
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1. i 2. stupeň ZŠ
Pokusohraní
Míčovky

ZŠ NÁDRAŽNÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
1. stupeň ZŠ
Angličtina: určeno dětem 1. třídy ZŠ
Výtvarná výchova:
určeno dětem od 2. do 3. třídy ZŠ
Výtvarná výchova:
určeno dětem od 4. do 5. třídy ZŠ
Hravá jóga: určeno dětem od 1. do 3. třídy ZŠ
Hravá jóga: určeno dětem od 4. do 5. třídy ZŠ
Šikovné ruce:
určeno dětem od 2. do 3. třídy ZŠ
Šikovné ruce:
určeno dětem od 4. do 5. třídy ZŠ
1. i 2. stupeň ZŠ
Sportovní gymnastika

ZŠ ÚSTECKÁ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Tvoření nás baví
Angličtina pro děti 1. a 2. třídy
Angličtina pro děti 3.–5. třídy
Kroužek sportovních her pro děti 1.–5. třídy
Keramický kroužek
Cukraříci
Počítačový kroužek pokročilí
Přírodovědný kroužek
Tvořilky
Jóga
Kin-ball

ZŠ NĚMČICE
Počítačový kroužek
Street dance

ZŠ A MŠ DAMNÍKOV

Sportovní kroužek:
určeno dětem od 5. do 9. třídy ZŠ
Sportovní kroužek:
určeno dětem od 1. do 4. třídy ZŠ
Šikulka (kroužek domácích prací)
Šmoulinky (taneční kroužek)
Kuchtíci
ZK probíhají také na ZŠ Březová nad Svitavou.
Celou nabídku kroužků probíhající v prostorách škol včetně podrobností naleznete na www.ddm.ceskatrebova.com.

Přihlašování na kurzy pro dospělé a zájmové kroužky pro děti
bude spuštěno od 1. 8. 2019. Přihlašování je možné pouze elektronicky. Na stránkách DDM Kamarád
www.ddm.ceskatrebova.com máte
k dispozici manuál pro provedení registrace. Po jejím provedení se dostanete
k možnosti zápisu do kroužků a kurzů.

VDA V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Naprogramuj si svého robota
Elektrotechnické hrátky
Hrátky se dřevem
Parkour

ZŠ DLOUHÁ TŘEBOVÁ
Výtvarný kroužek
Sportovní kroužek
Pěvecký kroužek
Kroužek deskových her
Klub Kamarád

ZŠ A MŠ ŘETOVÁ
Sportovní hry
Hrátky s PC
Keramický kroužek
Zpěváček
Hravé cvičení
Malá gymnastika

ZŠ RYBNÍK

Dramatický kroužek
Sportovní aktivity
Hudebně pohybové aktivity

ZŠ TŘEBOVICE

Ruční práce
Sportovní kroužek
Klub deskových her
Kuchtíci

ČESKOTŘEBOVŠTÍ PÁŤÁCI
NA VÝLETĚ V DĚČÍNĚ
V samotném závěru školního roku vyrazili
žáci 5.C ZŠ Habrmanova na výlet do Děčína. Město Děčín, které bylo ještě minulý rok
bydlištěm třídního učitele letošních páťáků,
je bohaté na řadu zajímavostí a krás. A také
jeho okolí. Není proto divu, že pan učitel
Strejček vzal svou první českotřebovskou
třídu právě na toto místo. Během třídenního
výletu viděli páťáci Pravčickou bránu, Tichou
soutěsku říčky Kamenice a navštívili hravou
formou děčínský zámek za interaktivního doprovodu dvou dobových postav. Nakonec se
svlažili v prostorách děčínského akvaparku.
Na akci nechyběl ani táborák, noční bojovka
nebo přespávání pod širým nebem. Prostě
rozloučení se školou již tak trochu v prázdninovém duchu.
Jindřich Strejček, ZŠ Habrmanova
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PŘÍBĚHY SOUSEDŮ ZAPLNILY KINO V LITOMYŠLI
Druhá světová válka, politické procesy 50. let
a kolektivizace, ale také doba relativně nedávná a události roku 1989. To jsou témata,
která provázela devět žákovských týmů ze
tří litomyšlských a jedné českotřebovské základní školy uplynulé školní pololetí.
Zapojily se totiž do projektu Příběhy našich
sousedů, který realizuje Post Bellum, a to díky
finanční podpoře města Litomyšl z projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II a města Česká Třebová.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“ je realizovaný
a financovaný s podporou ESF, Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614.
Snažení týmů vyvrcholilo ve středu 26. června, kdy se uskutečnil závěrečný večer projektu Příběhy našich sousedů. Celkem třiatřicet
dětí zde plnému kinu předvedlo svá vynikající představení. Večerem provázel litomyšlský místostarosta Radomil Kašpar a svou
hrou na akordeon ho zpestřil mladý nadějný
hudebník Tomáš Benedikt Sršeň, který má
ve svých třinácti letech za sebou již koncerty
s operními hvězdami.

V ČESKÉ TŘEBOVÉ
TO ELEKTRIKÁŘI UMÍ
Ve středu 19. června proběhl již 11. galavečer Přehlídky „České ručičky“. Na Brněnském
výstavišti v rotundě pavilónu A se sešli vítězové celostátních kol dvaceti řemeslných
oborů, aby převzali z rukou zástupců ministerstev, cechů a Jihomoravského kraje toto
prestižní ocenění. Přehlídka „České ručičky“
byla vyhlášena ke zvýšení významu učňovského školství v České republice a řemeslné
prestiže jednotlivých učebních oborů v očích
veřejnosti. Jak zaznělo v průběhu večera,
tak v současnosti potřebujeme nejen chytré
inovace a technická zlepšení, ale také praktické mistry řemesel. Letošního galavečeru
se zúčastnili i zástupci Vyšší odborné školy
a Střední školy technické v České Třebové.
Mezi úspěšné studenty a vítěze se zařadil
žák naší školy oboru elektrikář Vítězslav Beran. Ten navázal na své předchozí úspěchy
a po vítězství v kategorii elektro slaboproud
si zde převzal „zlaté české ručičky“ pro tento
obor. Předání této prestižní ceny se zúčastnili také Víťovi rodiče a ředitel školy pan Jan
Kovář. V rámci přehlídky jsou také oceněni
pedagogičtí pracovníci a osobnosti, které
dlouhodobě podporují učňovské školství
a řemeslo. V tomto roce byl za resort elektrotechniky dekorován učitel naší školy pan
Jan Hanik, který osobně ocenění převzal.
Tento de facto dvougenerační úspěch je pro
naši školu sympatickým povzbuzením v hledání optimální cesty v odborném vzdělávání
a motivací pro řadu našich šikovných žáků
a kvalitních pedagogů.

Při svých vystoupeních se zapotily nejen
děti, ale horko bylo díky tropickým teplotám
všem. Hrálo se divadlo, z pódia se linula hudba a publikum dokonce odpovídalo na kvízové otázky. Porota ve složení Renata Kmošková (muzejní pedagožka), Martin Boštík
(historik) a předseda poroty Jiří Šmeral (novinář a historik) měli nelehký úkol vybrat tři
nejlepší zpracování pamětnických příběhů.
Jako první vystoupili se svou prezentací žáci
ZŠ Zámecká, kteří převyprávěli vzpomínky
Václava Jozefyho na odsouzení v monstrprocesu s rektorem Stříteským a na jeho
následné věznění. Příběh Václava Kodytka
o otci Vojtěchovi, který za války skrýval Banderovce a později byl vyslýchán, zpracoval
tým ze stejné školy. Vyprávění Vojtěcha Stříteského o jeho dětství a listopadových událostech originálně uchopil tým ze ZŠ T. G.
Masaryka, který proměnil podium v hospodu a své představení doprovodil povedeným
komiksem. Děti ze ZŠ Nádražní v České
Třebové s velkým zapálením seznámily
diváky s příběhem Oldřicha Gregara, který vzpomínal na druhou světovou válku.
Jako další vystoupil tým ze ZŠ T. G. Masaryka, který za zvuku kytary a zpěvu písně Karla
Kryla převyprávěl vzpomínky Jitky Coufalové
na zavraždění mladého chlapce okupačními
vojsky v roce 1968.
Následující tým ze ZŠ U Školek v šusťákových
soupravách a plísňových kalhotách představil v divadelní scénce život běžného občana
za socialismu a posléze i příběh Františka
Zemana, který v Litomyšli v roce 1989 organizoval demonstrace. Období druhé světové
války se věnovalo představení žákovského
týmu ze ZŠ Zámecká. Jejich pamětnice Bože-

na Skálová vzpomínala nejen na svoji židovskou kamarádku, ale i na emigraci svého bratra a syna. Jako předposlední vystoupil tým
ZŠ Zámecká s originálně pojatou prezentací
příběhu Ladislava Tměje formou kvízu pro
publikum. Následující tým ze stejné školy
uzavřel svou prezentací sérii vystoupení –
ve sportovních dresech žáci doslova přiběhli
představit publiku příběh znárodnění rodinné firmy Františka Vajraucha.
Nejvíce se porotě líbilo zpracování příběhu
Františka Zemana žáky ZŠ U Školek. Na druhém místě se umístil tým ZŠ T. G. Masaryka
se zpracovaným vyprávěním Jitky Coufalové. Třetí místo získal tým ZŠ Zámecká, který
zpracoval příběh Ladislava Tměje.
Vítězné týmy si odnesly ceny od města Litomyšl a Česká Třebová, motokárové A-kart
Areny a společností Mindok, které převzaly z rukou vedoucí odboru školství Milady
Nádvorníkové, starostky České Třebové Magdaleny Peterkové a litomyšlského starosty
Daniela Brýdla.
S prázdnou ale neodešly ani ostatní týmy –
všem žákům věnovala ceny města Litomyšl
a Česká Třebová a Post Bellum.
Michaela Kaplavková

Jan Kovář, Vítězslav Beran a Jan Hanik

Jan Kovář, ředitel Vyšší odborné školy
a Střední školy technické Česká Třebová
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JUNIORKY OVLÁDLY SVĚTOVÝ POHÁR
V ČESKÉ TŘEBOVÉ A LITOMYŠLI!
CHLAPCI OBHÁJILI BRONZ
27.–30. června proběhl v České Třebové a Litomyšli Světový pohár
v hokejbale hráčů do 16 let a z historicky mezinárodní premiéry
se těšily dívčí výběry do 18 let! Národní tým České republiky hráčů
do 16 let obhájil v silné konkurenci zámořských týmů bronzové medaile z loňského ročníku. Turnaj ovládl výběr Kanady West, jenž tak
obhájil titul světových šampionů z loňského roku. Česká reprezentace juniorek do 18 let naopak Světový pohár vyhrála, když turnajem
prošla bez jediné porážky a ve finále se Slovenskem nepovolila svým
oponentkám ani jeden gól! Na Světovém poháru se představil také
nejmladší výběr na turnaji v podobě české družiny do 15 let, který
dvakrát porazil Velkou Británii a skončil na 5. místě.

JUNIORKY VYNULOVALY VE FINÁLE SLOVENKY
A ZASLOUŽENĚ SLAVÍ ZLATO!
Česko U18 vs. Slovensko U18 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 34. Kaltounková (Radová, Halbrštátová).
Střely: 29:16, vyloučení: 4:4, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0.
Sestava světových šampionek: Jiráčková (Plecerová) – Staňková, Radová, Svobodová, Kaltounková (C), Procházková, Kalousková, Ištoková, Kábrtová, Baráková, Rudová, Měchurová, Halbrštátová, Červíková,
Seroiszková, Štěpková, Petrášková, Legdanová, Ullmanová, Kotlíková,
Landová, Langová.
České reprezentantky na turnaji vyhrály všech pět zápasů. Ve finále
se navíc povedlo ubránit velmi silné slovenské hokejbalistky. „Připravovali jsme se na zápas a udělali jsme vše pro to, aby holky byly zregenerované, psychicky nahoře, připravené k zápasu a věděli jsme, že to bude
strašně těžké. Ještě k tomu po včerejším úporném boji a potvrdilo se to,
tahali jsme trochu těžké nohy,“ přiznává hlavní trenér národního týmu
juniorek do 18 let Martin Davídek. „Ve finále to bylo hodně o srdíčku,
o bojovnosti. Měli jsme se možná i trochu více cpát do střel, ale holky
plnily to, co jsme si řekli, a hrály prostě jako jeden tým,“ těšilo Davídka.

CHLAPCI DO 16 LET ZOPAKOVALI DOBU BRONZOVOU.
SLOVÁKŮM VRÁTILI PORÁŽKU!
Slovensko U16 vs. Česko U16 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 6. Danielčák (Mešár, Kupčo), 39. Čuchran (Mešár)
– 5. Lhota (Novotný, Hálek), 15. Lhota (Novotný, Dostál), 17. Dostál
(Chovanec), 45. Bečka (Křemenák).
Střely: 37:36, vyloučení: 3:4, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:1.
Sestava Česka: Křemenák (Skalický) – Hálek (C), Jizba, Hnyk, Kovařík,
Molnár, Maule, Svoboda, Mikl – Bečka, Hroch, Novotný, Šťasný, Zíka,
Kubica, Lhota, Vohralík, Taufer, Dostál, Rakovský, Chovanec.
V základní skupině Slováci zvítězili 3:1 a v souboji o bronz narazili
na českou šestnáctku znovu. Tentokrát se ovšem radoval domácí tým.
Češi si vypracovali dvoubrankový náskok, Slovensko sice dokázalo
po tlaku snížit, ale vyrovnání se už nedočkalo. Bronzové medaile tak
získává český tým. Slovensko se snažilo o vyrovnání ze všech sil. Češi
už se takřka jen bránili, ale skvěle podporovali svého brankáře Křemenáka. „Po sobotním debaklu 4:11 od Kanady bylo velmi těžké vrátit
hráče do formy, aby vše šlapalo, jak má. Musel jsem vstávat již v brzkých
hodinách a připravit veškerou taktiku,“ poukazuje na náročný program
hlavní kouč národního týmu hráčů do 16 let Jiří Christ. „Když nadešel
čas zápasu, měl jsem trochu obavy, ale hráči zvládli utkání na jedničku.
Výsledek? Bronzové medaile!“ má radost Christ.

NEJMLADŠÍ VÝBĚR NA TURNAJI SKOLIL PODRUHÉ NA TURNAJI
BRITY A KONČÍ PŘEDPOSLEDNÍ!
Česko U15 vs. Velká Británie U16 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. Nistor D., 17. Černý (Šmíd), 21. Nistor D. (Petráš, Mendel), 23: Slezák (Šmíd), 40. Popek.
Střely: 38:14, vyloučení: 9:7, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 1:0.
Sestava Česka: M. Nistor (35. Keprt) – De Fin, Král, Krejčí, Popek, Dufek, Bolek, Randis, Neumaier, Korf, Ehrlich – Mendel, D. Nistor (C), Slezák, Wróbel, Černý, Petráš, Bláha, Šmíd, Myškovský, Malý.
Souboj o konečnou pátou příčku doprovázelo mnoho vyloučených
a nervozity. „Kdyby disciplína byla lepší, zápas by se mi hodnotil lépe.
Na druhou stranu tým se po prvních dvou zápasech s českou šestnáctkou a se Slováky herně zvedl,“ je pyšný na své svěřence hlavní kouč výběru talentovaných hokejbalistů do 15 let Michal Edl. „Zvládli jsme to
se ctí a tým si získal respekt. Hráči vědí, co znamená slovo reprezentace,
to jsme chtěli. Za to jim patří velký dík,“ dodává Edl.

KONEČNÉ POŘADÍ CHLAPCŮ DO 16 LET:
1. Kanada West
2. Kanada East
3. Česká republika
4. Slovensko
5. Česká republika U15
6. Velká Británie

KONEČNÉ POŘADÍ DÍVEK DO 18 LET:
Dívky U 18 – 1. místo / foto: Jiří Zaňát

Chlapci U 16 – 3. místo / foto: Michal Horák
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1. Česká republika
2. Slovensko
3. Velká Británie

Chlapci U 15 – 5. místo / foto: Alena Zapletalová

Filip Červinka
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ETAPOVÝ ZÁVOD JUNIORŮ REGIONEM ORLICKA
LANŠKROUN 2019
32. ročník mezinárodního cyklistického závodu REGIONEM ORLICKA se uskuteční ve dnech 2. 8.–4. 8. 2019 v Lanškrouně a na silnicích Pardubického a Olomouckého kraje. Závod začíná v pátek 2. 8. 2019 v 16:00 hodin představováním týmů na náměstí
J. M. Marků v Lanškrouně.
V neděli 4. 8. 2019 bude trať vedena také přes Českou Třebovou a Skuhrov do Lanškrouna. Závod se jede za otevřeného silničního provozu. Závodníci budou v našem městě před
11. hodinou. Pořadatel má povolení zvláštního užívání silnic a nezbytné uzavírky v daném
regionu. „Prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby uposlechli pokyny Policie ČR, pořadatelů na motorkách a pořadatelů, kteří budou řídit dopravu. Zveme všechny příznivce sportu
ke trati závodu a přejeme hezké sportovní zážitky,“ řekl ředitel závodu Petr Bucháček ze Sportovního klubu policie DUHA Lanškroun.
red

HLEDÁ SE VÍTĚZ

ČESKOTŘEBOVSKÉ XCO

SVINNSKÝ ISCAREX KROS
Dovolujeme si vás pozvat na jubilejní
10. ročník prestižního běžeckého závodu
Svinnský ISCAREX kros, který se bude konat v pátek 9. 8. 2019 od 16:00 do pozdních nočních hodit 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.
Závod je součástí ISCAREX poháru, celoročního seriálu více než 50 běžeckých závodů
převážně v pardubickém regionu, který letos
oslavuje 20 let své existence!
Tato akce nepřímo navazuje na proslulý běh
do vrchu s názvem Cena firmy ISCAREX Dolní Morava – Králický Sněžník, který v letech
2000–2015 patřil mezi nejkvalitnější závody
v běhu do vrchu v České republice:
• Mistrovství světa veteránů v běhu
do vrchu 2008
• Mistrovství České republiky v běhu
do vrchu (2005, 2012 a 2015)
• Kvalifikace na Mistrovství světa
v běhu do vrchu (2002, 2004, 2010)
• Kvalifikace na Mistrovství Evropy
v běhu do vrchu 2001
A aby těch jubileí nebylo málo, pořadatelé
z firmy ISCAREX, s. r. o., napočítali 25 let od jejího založení.
Jan Šimůnek

Pro kontaktovnání redakce pište na
redakce@ceska-trebova.cz
nebo volejte 737 525 001.

V sobotu 17. srpna se v areálu běžeckého lyžování na Horách v České Třebové uskuteční
závody horských kol v terénu (cross-country).
„Letos jsme se rozhodli pořádat závody pro
všechny věkové kategorie. Spojili jsme se s pořadateli seriálu dětských závodů „Hledá se
vítěz“ a přijali jsme výzvu uspořádat závody
především pro děti. Co bychom ale byli za sportovce, kdybychom nenechali zasportovat i rodiče a doprovody, takže jsem se rozhodli na závěr vložit i závod pro dospělé. Tratě, které jsme
vybrali, jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím
tak, aby si zazávodili opravdu všichni,“ sdělil
Roman Vejda, předseda pořádajícího spolku
PRESTIGE MTB CYCLING TEAM z.s.
Starty dle věkových kategorií od odrážedel 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. Nejlepší tři z každé dětské kategorie se nominují na finálový
závod seriálu Hledá se vítěz, který se koná
ve Vysokém Mýtě 21. 9. 2019.
red

KOHOUTY ČEKÁ OBHAJOBA
Nový ročník krajské hokejové ligy, kterou bude hrát deset mužstev, odstartuje zápasy
prvního kola v neděli 29. září. Obhájce mistrovského titulu, tým HC Kohouti Česká Třebová, vstoupí do nadcházející sezony domácím zápasem s Lanškrounem.
Soutěž bude hrát deset týmů: Česká Třebová, Hlinsko, Choceň, Chotěboř, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Skuteč a Světlá nad Sázavou.
Hrací systém bude stejný jako v minulé sezoně. V základní části (29. září – 1. prosince) se
všechny týmy střetnou dvoukolově, ve druhé části (8. prosince – 26. ledna) se bude hrát
ve dvou skupinách, síly změří týmy umístěné na 1. až 6. místě a mužstva, která po základní
části skončí na 7.–10. příčce.
Vyřazovací část soutěže odstartuje 30. ledna a vítěze budeme znát nejpozději 22. března.
Program 1. kola: Česká Třebová – Lanškroun, Chrudim – Choceň, Chotěboř – Skuteč, Moravská Třebová – Litomyšl, Hlinsko – Světlá nad Sázavou.
Kohouty čeká minimálně pět přípravných zápasů. „Dostali jsme pozvánku na turnaj do Čáslavi,
kde se vedle domácího vítěze Středočeské krajské ligy představí ještě týmy Kutné Hory a Mělníka.
Na led jdeme 23. srpna, začínáme tradičním víkendovým kempem. Pracujeme na doplnění, přesněji na zkvalitnění hráčského kádru,“ říká manažer českotřebovského klubu Vladimír Vaněk.
Domluvené přípravné duely:
Sobota 31. srpna: turnaj v Čáslavi (dva zápasy)
Neděle 8. září: Kohouti Česká Třebová – HC Skuteč (17:00)
Středa 18. září: Slovan Moravská Třebová – Kohouti Česká Třebová (18:30)
Neděle 22. září: Stadion Nový Bydžov – Kohouti Česká Třebová (17:00).
HC Kohouti Česká Třebová
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Vítěz závodu Marek Rauchfuss s pořadatelem Vladimírem Vaňkem / foto: Michal Horák

JAKÝ BYL LETOŠNÍ TÝDEN SPORTU?
Prohlížím archív fotografií, který za dobu
existence Týdne sportu nabyl úctyhodných
rozměrů, a připomínám si okamžik, kdy
třebovský sportovní patriot Lubomír Vašina přišel s myšlenkou na uspořádání velké
sportovně-zábavné akce v České Třebové.
Současně se mi vybavují tváře mladých sportovců, kteří s nadšením bojovali o svá první
vítězství, i tváře těch zkušenějších, kteří si přišli „jen tak“ změřit své síly. Za uplynulých 20
let se v České Třebové vystřídala celá plejáda
umělců, hudebních skupin a významných
osobností a fakt, že se sem rádi vracejí, je důkazem, jak významné místo si Týden sportu
v jejich kalendáři vydobyl.
Letošním ročníkem jsme vkročili již do třetího desetiletí Týdne sportu v České Třebové,
a tak mi dovolte uvést alespoň několik statistických údajů. Od 17. do 21. června jsme
mohli na sportovištích vidět všechny věkové kategorie závodníků, od předškoláků až
po seniory, od amatérů až po profesionály.

MAREK RAUCHFUSS SPLNIL ROLI FAVORITA

pokračování na další straně >

Vítězem 11. ročníku Českotřebovského cyklomaratonu se stal devětadvacetiletý bajker Marek
Rauchfuss. Favorit sice na Andrlově chlumu špatně odbočil a ztratil téměř dvouminutový náskok, v další průběhu závodu se dotáhl na špici a v závěrečném stoupání na vrchol sjezdovky
Peklák získal rozhodující náskok.
V úmorném vedru se na start letošního cyklomaratonu postavilo 158 závodníků. Dětských
závodů se zúčastnily čtyři desítky chlapců a děvčat.
„Účast byla slušná, bajkerům přálo počasí. Hlavní závod se jel premiérově na jednom okruhu, vůbec poprvé zavítal cyklomaraton do Semanína. Někteří závodníci skončili po pádech v kotrmelcích. Věřím, že po zdravotní stránce jsou všichni v pořádku. Děkuji všem partnerům a spolupracovníkům,“ poznamenal pořadatel závodu Vladimír Vaněk.
VÝSLEDKY – 47 km:
Muži – absolutní pořadí: 1. Rauchfuss (Kross bikeranch) 1:55:39,
2. Holec (Bike sport team Mohelnice) 1:56:19, 3. Matocha (GAPP systém) 1:57:07.
Muži A: 1. Rauchfuss, 2. Holec, 3. Matocha.
Muži B: 1. Neset, 2. Vaněk (HSK Cycling team) 2:07:00, 3. Nešpor (IN-LIFE Cycling team) 2:07:15.
Muži C: 1. Kopecký, 2. Hekele (Cyklošvec Galaxy team) 2:05:52), 3. M. Dejdar ((Třebovice)
2:07:09.
Muži D: 1. Olejníček (GT Opportunity Brno) 2:12:47, 2. Čada (Redpoint Eleven team) 2:16:15,
3. Kupka 2:18:40.
Muži E: 1. Spáčil (Novator Lapierre Letovice) 2:07:30, 2. Moravec (SK Žamberk Tesutti Sport)
2:19:27, 3. Kouřil (Fitko Jeseník) 2:21:13.
Ženy – absolutní pořadí: 1. Štěpánová (Superior XC team) 2:07:59, 2. Veselá (GT Oportunity
Brno) 2:13:31, 3. Nesetová (IN-LIFE cycling team) 2:17:21.
Ženy A: 1. Štěpánová, 2. Skalická (Kross bikeranch team) 2:20:23, 3. Tučková (Ski bike centrum.
cz team) 2:22:15.
Ženy B: 1. Veselá, 2. Nesetová, 3. Neumanová (Prestige Cycling team) 2:26:10.
Ženy C: 1. Kombercová (Dobruška) 3:14:22.
VÝSLEDKY 25 km:
Muži A: 1. Kubišta (Šmídl Bike team) 1:05:49, 2. J. Kočí (SK Žamberk Tessuti sport) 1:07:34,
3. Vopařil (1:09:29.
Muži B: 1. Hamerník (Lomax Česká Třebová) 1:08:54, 2. Vtípil (Ghost team) 1:09:47,
3. Blažek (Boschak, Auto Eůi.cz) 1:11:00.
Muži C: 1. R. Kočí (Potštejn) 1:13:20, 2. Bendl (SK Unithem Jablonec nad Nisou) 1:24:40,
3. Jeřábek (OCK Osík) 1:44:56.
Ženy A: 1. Matysík 1:27:19, 2. Vohnoutová 1:32:36, 3. Medková (Rock Machine Cyklomax)
1:32:22.
Ženy B: 1. Wittnerová (Short bike academy Opletal) 1:34:36, 2. Peterková 1:45:55,
3. Chládková 2:19:58.
Junioři: 1. Zemene (Ethic sport cycling team) 1:01:58, 2. Klusák (Cyklo ski klub Polička) 1:02:00,
3. Svoboda (UNikovo MTB team Žamberk) 1:08:15.
Juniorky: 1. Zemenová (Ethic sport cycling team) 1:26:18, 2. Obstová (SKP Duha Lanškroun)
1:29:50, 3. Kyselová (ZP Cyklo Proofy Corratec team) 1:53:18.
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Nejlepší závodnice
Karla Štěpánová

Chlapci do 15 let:
1. Svatoš (Cyklo ski klub Polička) 1:07:51.
Dívky do 15 let:
1. Kubínová (Elite sport Boskovice) 1:46:52.
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
Nejstarší účastník: Jan Otruba (ročník narození 1944).
Nejmladší účastník: Adam Papoušek (ročník narození 2008).
Nejlepší Třebováci na 50 km: Martina Neumanová a Michal Vejda.
Nejlepší Třebováci na 25 km: Jaroslav Hamerník a Eliška Makovská.
Železní muži: Miroslav Orlich, Petr Klumpar
a Vladimír Vaněk ml. Všichni tři jmenovaní
startovali ve všech 11 ročnících závodu!!
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Zápolilo se v 39 sportovních disciplínách,
pamětním kohoutkem bylo oceněno 2200
sportovců a bylo předáno 1100 cen. Devatenáct týmů se již tradičně utkalo v extrémně
těžkém závodu o pohár Železný kohout. Odpoledne a večer patřilo pódium na Starém
náměstí zábavním pořadům, ve kterých vystoupilo 22 umělců a skupin. Celý program
s bravurou tradičně doprovázela trojice
komentátorů, Čenský, Konvalina a Jančaříka a byl i zpestřen besedami s významnými
sportovci. S čtyřnásobnou Mistryní světa
v cyklistice Monikou Simonovou a s olympionikem a předsedou Českého volejbalového
svazu Markem Pakostou. Ve večerním bloku
bylo možné zhlédnout 29 tanečních a ukázkových vystoupení a pro ty, kteří nemohli
sledovat akce přímo, byl vytvořen nový web
www.tyden-sportu.cz, který zhlédlo přes
10 000 návštěvníků.
Závěrem bych chtěl vyslovit uznání realizačnímu týmu, vedenému Lubošem Vašinou,
všem dobrovolníkům, sponzorům i Městu
Česká Třebová za to, že se i letošní ročník Týdne sportu vydařil.

Týden sportu 2019 / foto: Milan Michalski

Milan Michalski

DEKSTONE STREETBALLHUS: ZPĚT KE KOŘENŮM!
pokračování z titulní strany >

22. ročník Memoriálu byl zahájen úvodní řečí starostky města Magdalény Peterkové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, pod
jejichž záštitou se akce konala. První zápasy odstartovaly lehce po 10. hodině dopoledne. Na hráče čekal ideální plastový povrch pro inline
hokej a dva kurty od ČBF. Zájem o českotřebovský turnaj byl opět velký, když pátý rok po sobě byla naplněna maximální kapacita turnaje –
30 týmů mužů a 10 týmů žen. Opět jsme tak mohli vidět kvalitní streetball, spoustu ligových i zahraničních hráčů, ale i hráče z amatérských
soutěží.
S náročným systémem turnaje se nejlépe popasovala děvčata z Prahy hrající pod názvem Venca´s bitches, když ve finále udolala tým Jsme
tu kvůli Márovi z Hradce Králové. Třetí skončili brněnské Jak to chceš. Oslavou streetballu ale přineslo mužské play off, kde se hrálo nejedno
prodloužení. Třetí příčku si nakonec vybojoval tým Bricklayers složený z opavských a jihlavských hráčů. Finále poté přineslo opravdový vrchol
turnaje, o kterém muselo rozhodnout až těsné prodloužení. Z vítězství se nakonec radoval tým Bengův odpad ze Svitav, vedený Romanem
Markem, loňským patronem Memoriálu. Velké uznání zaslouží poražení finalisté z Pardubic hrající pod názvem You shall not pass!
Vítězné týmy získaly hodnotné ceny od partnerů akce a také postup na finále 3×3 Chance Tour, které se koná 20.–21. 7. na třídě Míru v Pardubicích.
Akce tradičně nabídla bohatý doprovodný program. Nejlepším trojkařem se díky své přesné ruce stal sám organizátor akce Marek Trejtnar
a v soutěži o nejkurióznější koš zvítězil pardubický matador Jindřich Horák. Hráči i příchozí diváci si také mohli vyzkoušet Ball is zónu, která
nabídla nové pomůcky na basketbalový trénink, ale i odpočinkovou část s lehátky, palmami a slunečníky. Proběhly také dvě exhibice. Freestyle basketball předvedl během svého prvního vystoupení v kariéře Českotřebovák Daniel Klika. Vrcholem pak byla exhibice tvůrců a herců
Zlatého podrazu v retro dresech, pod vedením loňského patrona Romana Marka a toho letošního, Tomáše Vyorala, který přijal naše pozvání.
Tomáš Vyoral je český reprezentant, několikanásobný mistr České republiky aktuálně hájící barvy BK JIP Pardubice.
Na místě nechyběl tradičně stánek Basket-obchod.cz se širokým sortimentem a pro nejmenší bohatý dětský den. Organizátoři pro všechny
účastníky a příchozí připravili také kvalitní občerstvení.
Letošní turnaj se sice nevrátil do ideálního prostředí ke gymnáziu, zato však objevil plnohodnotnou a velice atraktivní variantu v případě
nepříznivého počasí. Tímto bych chtěl poděkovat svému organizátorskému týmu za skvěle odvedenou práci! Věříme, že se opět Streetball
Cup – Memoriál Mistra Jana Husa povedl, a nic nebrání tomu, těšit se na další 23. ročník v roce 2020!
Marek Trejtnar
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – SRPEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek
od 5:30 do 8:00 hod.

ČESKOTŘEBOVŠTÍ JUDISTÉ VYDOLOVALI ZLATO A BRONZ Z NOVÉHO BYDŽOVA
Poslední květnový víkend se konal Český pohár pro kategorie staršího žactva a dorost a zároveň Mezinárodní velká cena pro kategorie mláďat a mladšího žactva v Novém Bydžově.
Kromě českých závodníků nechyběli na turnaji ani judisté z Bulharska, Francie, Chorvatska,
Litvy, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.
V sobotu se podařilo Petře Vážkové vybojovat bronz po 4 vítězných zápasech, Petra Karastojanová přidala se 2 vítěznými zápasy 7. místo a 2 devátá místa vybojovali Lukáš Hübl a Tomáš
Rybka, každý shodně po 1 vítězném zápase. Po 2 vítězstvích, avšak bez umístění si odvezli David Martinec a Saša Pataki a oba se tak nominovali na Olympiádu dětí a mládeže do družstva
Pardubického kraje. Jeden vítězný skalp si též odvezl i Matěj Řezníček, který se však ve svém
vítězném zápase zranil a do dalších bojů tak zasáhnout nemohl. Věříme, že již v srpnu bude
Matěj zpět v důležité tréninkové přípravě na podzimní část sezóny.
V neděli nám velkou radost udělal Jakub Najman, který vybojoval zlato. 2 pátá místa získali
Tomáš Hájek a Beáta Zemánková a 2 devátá místa ještě obsadili Miroslav Hurt a Jaroslav Šlesinger.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–21:00 hod.
Úterý
5:30–8:00 a 10:00–21:00 hod.
Středa
10:00–21:00 hod.
Čtvrtek 5:30–8:00 a 10:00–21:00 hod.
Pátek
10:00–21:00 hod.
Sobota
8:00–21:00 hod.
Neděle
8:00–21:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
5. 8. 2019 ZAVŘENO
20. 8. otevřeno 5:30–8:00 a 10:00–19:30 h
Letní provoz, návštěvní doba prodloužena na 180 minut, možnost využití celodenního vstupného.
Telefon 465 531 060, mobil 734 281 024,
e-mail: bazen@ekobi.cz.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na www.bazen-trebova.cz.

BIKE PARK PEKLÁK A TERÉNNÍ KÁRY

VC PARDUBIC – 12 MEDAILÍ
1. a 2. června se naši judisté zúčastnili 8. ročníku VC Pardubic, kde dokázali vybojovat 12 medailí.
Mezi mláďaty se o 2 stříbrné medaile zasloužili Míra Hurt a Kuba Najman. V kategorii starších
žáků pak přidali 3 bronzové medaile Saša Pataki, David Martinec a Patrik Číž.
V neděli jsme v kategorii mladšího žactva dosáhli na zlato díky Beátě Zemánkové a na stříbro
díky Adamu Janíčkovi. 2 bronzové medaile přidaly Katka Šedová a Andrea Kristenová. Mezi
dorostenci nám radost udělali Tadeáš Baštář, Maxim Chromý a Lukáš Hübl, když si všichni
přivezli zasloužené bronzové medaile. Ostatní naši závodníci tentokrát skončili bez medaile.

8 JUDISTICKÝCH MEDAILÍ ZE SEMIL
Poslední judistický turnaj před koncem školního roku se konal v polovině června v Semilech,
kam se sjelo 83 judistů a judistek ze 14 oddílů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Naši mladí judisté předvedli velmi pěkné výkony a dokázali v této konkurenci vybojovat
2 zlaté (Beáta Zemánková a Matyáš Zářecký), 4 stříbrné (Adam Janíček, Lukáš Krása, Kateřina
Kovářová, Tomáš Hájek) a 2 bronzové medaile (David Martinec, Kateřina Šedová). Další naši
judisté Andrea Kristenová a Josef Jan Drašnar tentokrát zůstali bez medaile.
V posledním kole regionálního poháru jsme získali 45 bodů do soutěže družstev, a to nám
vyneslo celkových 106 bodů a krásné 6. místo. Děkujeme.

V měsíci srpnu otevřeno čtvrtek–neděle
vždy 10–18 hodin.
Další informace na webu www.peklak.cz.

ZIMNÍ STADION
Zimní stadion je v současné době provozován v režimu s letním povrchem. Předpokládané zahájení provozu s ledovou plochou je
plánováno na 8. 8. 2019.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.
Veřejné bruslení
Neděle

11. 8. 2019

13:00–14:15

Sobota

17. 8. 2019

13:30–14:45

Neděle

18. 8. 2019

13:00–14:15

Sobota

24. 8. 2019

13:30–14:45

JUDISTICKÝ ZÁVĚR SEZÓNY – MEDAILE, PĚNA, RYTÍŘI A HRAD

Sobota

31. 8. 2019

13:00–14:15

Českotřebovský oddíl juda uspořádal pro své svěřence, jejich rodiče a pro své členy tradiční
závěr sezóny ve sportovní areálu Srnov. A stálo to za to!
Předseda oddílu, p. Martin Štusák, ve svém úvodním slovu zhodnotil krátce uplynulou sezónu a jako první poblahopřál k významnému životnímu jubileu Ing. Lubomíru Novákovi,
který dlouhá léta v oddíle působil, a všichni věříme, že i nadále bude nedílnou součástí oddílu
JUDO Česká Třebová. Luboš, jak p. Novákovi všichni judisté říkají, byl i dlouholetým činovníkem v rámci Pardubického krajského svazu juda, Východočeského krajského svazu juda
a Českého svazu juda a právě Český svaz juda se na návrh oddílu rozhodl udělit Lubošovi
k jeho 70. narozeninám čestný 3. DAN. Gratulujeme a děkujeme.
Následně byla předána ocenění nejlepším judistům v každé ze 3 tréninkových skupin a cenu
za svoji obětavou činnost obdržel i kondiční trenér p. Roman Klimeš.
Po společné fotce následovalo všeobecné veselí, a to jak na skákacím hradu, tak v hasiči vytvořené pěně, a dále za doprovodu rytířské skupiny Tartas. Závěr judistické sezóny 2018/2019
se opravdu povedl. JUDU ZDAR

Neděle

1. 9. 2019

13:00–14:15

Vlastimil Zemánek

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

10:00–20:00 hod.
10:00–20:00 hod.

V ostatní dny na telefonické objednání.
Telefon 734 351 310.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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