
11

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ ČÍSLO 2 / ÚNOR 2019

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/2 pátek

FUNPARK SKIPI LETOHRAD
Celodenní výlet pro přihlášené děti. Pořádá 
DDM Kamarád. Cena: 320 Kč.

THE COMPLICATION 
(alternative-rock´n ŕoll/Jablonné nad Orlicí)
ECHONAUT 
(garage-pop/Vysoké Mýto)
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

2/2 sobota

IMBOLC / HROMNICE
10:00–15:00 / Pravěká osada Křivolík
Přijďte přivítat první svátek jara! Těšit se mů-
žete na prohlídku zimní osady, vyzkoušet si 
zpracování dřeva replikami pravěkých ná-
strojů, vyrobit si svíčku „hromničku“ a  spo-
lečně připít na  Hromovládce. Vstupné dob-
rovolné. Pořádá spolek Bacrie.

51. LIDOVÝ PLES
19:30 / Restaurace Národní dům
Vystoupí taneční orchestr Combo2 z  Lito-
myšle, moravská cimbálová muzika Donava. 
Bohatá tombola. Vstupenky: 200 Kč velký sál, 
150 Kč ostatní prostory. Ples pořádá KDU- 
ČSL, Koalice pro Českou Třebovou a Zelení.

PALEŤÁCI: IMPROSHOW
20:00 / Modrý Trpaslík
Show plná smíchu, o  které rozhodují divá-
ci. Divadelní představení, při kterém hrají 
herci krátké improvizační hry. Každá hra má 
svá pravidla. Herci je musí dodržet a k tomu 
odehrát krátký příběh na vámi zadané téma. 
Vše vzniká spontánně přímo na místě, proto 
je velká zábava to sledovat. Přijďte si zlep-
šit náladu s  improvizační skupinou Paleťáci! 
Jízdné: 80 Kč.

VOLEJBALOVÝ PLES
20:00 / Restaurace Na Horách
Tombola, DJ a  skvělá zábava. Pořádá Sokol 
Česká Třebová – volejbal ženy ve spoluprá-
ci s  Geodézií Česká Třebová. Vstup: 110 Kč. 
Vstupenky objednávejte na tel. 732 410 678.

5/2 úterý

UVAŽUJETE O NÁSTUPU  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
16:00 / ROSA rodinné centrum
Beseda s  Renatou Skalickou, pedagožkou 
s  třicetiletou praxí v  MŠ, o  školkové zralos-
ti, předávání zodpovědnosti a  všem, co vás 
bude zajímat. Vstupné: 50 Kč.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum

Je určený zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Příští 
setkání se uskuteční na  téma Sňatky v  li-
dové kultuře 2. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Mgr. Jana Voleská.

6/2 středa

ROBO KROUŽEK
15:00–17:00 / Městská knihovna – Teenspace
Postav a  naprogramuj si svého robota se 
svým týmem. Oblíbený ROBO kroužek se 
koná každou středu pro přihlášené děti. Více 
info: mrkvlf@gmail.com.

7/2 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Předveď ostatním svou oblíbenou hru 
na X-boxu, např. Rebelka, Harry Potter nebo 
Dance, ale také na compu a nauč ji knihovni-
ci. Akce se koná také 14. a 28. února.

8/2 pátek

INTERSTATE60 
(rock-pop/Česká Třebová)
NOISETRAP 
(indie-alternative/Praha)
MUNROE 
(indierock)
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

9/2 sobota

RYBÁŘSKÝ PLES
20:00 /  KC Rybník

ČRS MO Česká Třebová zve všechny svoje 
příznivce na  tradiční Rybářský ples. K  po-
slechu a  tanci zahraje Jari-Kurri-Band. Vstu-
penky v  ceně 160 Kč v  předprodeji na  tel. 
čísle 602 138 146 – paní Pleskotová. Bohatá 
tombola a občerstvení!!! Odvoz směr Rybník-
-Česká Třebová zajištěn autobusovou dopra-
vou!

10/2 neděle

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

11/2 pondělí

VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍČKO
13:00–17:00 / Městská knihovna – Teenspace
Blíží se svátek sv. Valentýna, přijď na Teens a vy-
tvoř si přáníčko pro někoho, koho máš rád/a. 
Materiál zajištěn. Těší se na Tebe Adéla. Více 
info: adela.voclova@moderniknihovna.cz

12/2 úterý

POVÍDÁNÍ S PORODNÍ ASISTENTKOU
15:00 / ROSA rodinné centrum
Povídání s  porodní asistentkou Bc.  Lenkou 
Jasanskou, o  těhotenství, porodu, kojení 
a všem, na co se budete chtít zeptat. Vstup-
né: 120 Kč.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a  vyprávění příběhů, vyrá-
bění i  nová přátelství. Akce je vhodná pro 
předškoláky a  děti mladšího školního věku 
s rodiči či bez doprovodu. Výjimečně se koná 
2. úterý v měsíci! Vstupné dobrovolné.

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea je 
určen dětem od 5 do 12 let. Pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro star-
ší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. 
Příští setkání se uskuteční na  téma Kupec. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

KPH – 57. koncertní předplatné
506. hudební večer
PAVEL ZEMEN
19:00 / Malá scéna
Pavel Zemen – klavír. Vítěz mnoha českých 
i  světových hudebních soutěží. Listina mla-
dých umělců. Vstupné: 150 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
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14/2 čtvrtek

2. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
TECHNIKA ČTVERCŮ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Iva Janzová. Pomůcky: šicí potře-
by a  řezací pomůcky, šicí stroj je k zapůjče-
ní, čtverce 13,5 × 13,5 cm (včetně přídavků 
na  švy) – blok bude mít po  sešití rozměr 
34,5 × 36 cm. Jeden blok je z  devíti čtver-
ců. Připravte si půl na  půl kontrastní látky. 
Lze na  půlku čtverců použít jednu barvu 
(druh) látky a  na  druhou polovinu čtver-
ců různé zbytky, ale není to podmínka. 
Doporučuji si doma nařezat pruhy o  šíř-
ce 13,5 cm, pokud máte zbytky látek, tak 
čtverce 13,5 x 13,5 cm. Na  deku bude po-
třeba 20 až 24 bloků, při použití menších 
čtverců je motiv vhodný na  polštáře nebo 
kabelky. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer-
venka a  60 Kč ostatní účastníci. Informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/.

VČS A VÝBĚR JEDNODENNÍCH VÝLETŮ
14:30 / Národní dům
Výroční členská schůze. Pořádají Senioři ČR, 
místní organizace Česká Třebová.

KVĚTY Z FOAMIRANU
16:00–18:00 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro do-
spělé a starší děti. Seznámíte se s technikou 
tvorby květů z foamiranu. Každý účastník si 
vyrobí krásný květ na  ozdobu – jako brož. 
Cena kurz je 150 Kč (v ceně je veškerý mate-
riál na výrobu). S sebou: přezůvky. Lektorka: 
Hanka Milerová. Přihlásit se můžete nejpoz-
ději do 11. 2. 2019.

DP Jaro 2019
SLOVÁCKO SA NESÚDI
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Povídkový večer nejen o  víně, ale taky o  li-
dech, kteří jdou do  všeho naplno. Vybrané 
(dnes už) klasické folklorní vyprávěnky slo-
váckého „kronikáře“ Zdeňka Galušky, které 
patří k  dobrému moravskému vínu či slivo-
vičce. Hrají: E. Elsnerová, A. Jastraban, D. On-
dráček. Režie: F. Nuckolls. Vstupné: 350 Kč. 
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

15/2 pátek

PYŽAMOVÁ PÁRTY
15:30–18:00 / Klub Rébus
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve děti 
od 9 let na Pyžamovou párty v klubu Rébus. 
S sebou pyžamo a polštář. Maximální počet 
zúčastněných je 20 osob.

HANKA KOSNOVSKÁ  
A VERONIKA HLOŽKOVÁ
20:00 / Modrý Trpaslík
Hanka Kosnovská je frontwoman kapely NIL, 
sólová interpretka a  host Pražského Výbě-
ru. Na  podzim 2017 vydala autorské album 
„Jiná” v češtině, na kterém se sama doprová-

zí na klavír. S touto deskou Hanka koncertu-
je za doprovodu Veroniky Hložkové. Jízdné: 
100 Kč.

16/2 sobota

ŠIBŘINKY
14:00, 19:00 / Sokolovna Na Skále
Pro děti od  14:00 hod., pro dospělé večer 
od 19:00 hod. Tanec, soutěže, tombola, do-
mácí zákusky, pro děti vhodná obuv do  tě-
locvičny. Hudba Primátor. Pořádá T. J. Sokol 
Česká Třebová, Odbor sokolské všestrannos-
ti. 

18/2 pondělí

OFFLINE DAY
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a  zábavy. 
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a za-
hrajeme si různé deskové hry, např. Dixit, 
Česko junior, Sázky a dostihy, Twister, Activi-
ty a spoustu dalších her, u kterých si budeme 
povídat a  užijeme si společně odpoledne. 
Můžeš přinést i svou oblíbenou hru z domu 
a naučit ji hrát ostatní.

HEDVÁBNÝ ŠÁTEK
15:00–17:30 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro 
dospělé a  starší děti. Účastníci se sezná-
mí s  technikou malování na  hedvábí bar-
vami a  zdobení konturami. Cena kurzu je 
250 Kč (v ceně 1× šátek o rozměrech 90 cm × 
90 cm, barvy). S  sebou si přineste přezůvky 
a  ochranný oděv. Lektorka: Iva Vychytilová. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 11. 2. 2019.

19/2 úterý

BOWLING V NÁRODNÍM DOMĚ
13:45 / Národní dům
Pořádají Senioři ČR, místní organizace Česká 
Třebová.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určený nejširšímu okruhu zájem-
ců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul-
turního okruhu. V rámci jednotlivých sloho-
vých epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Setkání se uskuteční na téma 
Vstříc modernitě! Fauvismus a  futurismus 
ve  výtvarném umění. Cena lekce je 20 Kč. 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

20/2 středa

Z CEST – NEJEN ZA KAMENY
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Pořádá Mineralogický klub Česká Tře-
bová. Přednáška Mgr.  Veroniky Koubové 
a Mgr. Martina Tykače. 

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

EKOSTORY
Inspirativní příběh českých ekologů
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Dokumentární film Ekostory mapuje dějiny 
tuzemského ekologického hnutí a  ochra-
ny přírody  od  50. let do  nedávné minulos-
ti. Hlavním tématem filmu jsou však formy 
občanské angažovanosti. Snímek akcentuje 
nejrůznější způsoby občanské angažova-
nosti lidí, kterým záleželo na přírodě a stavu 
životního prostředí, ať už v období komunis-
mu či v demokratickém státě. Jeho cílem je 
inspirovat těmito fenomény k vlastní aktivní 
občanské roli. Zprostředkovává širokou šká-
lu aktivit, které může ve  svém životě uplat-
nit každý občan. Dokumentární film vznikl 
ve spolupráci s Českou televizí. Partnery pro-
jektu jsou Lesy České republiky, s.p. Vstup 
zdarma.

21/2 čtvrtek

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zahrát turnaj v mini ping-pongu. Ne-
musíš vyhrát, stačí se zúčastnit. Zábava zaru-
čena. Těší se na Tebe knihovnice Adéla.

HRANIČNÍ KAMENY
17:00 / Městské muzeum
Přednáška Petra Vomáčky na  téma Hra-
niční kameny věnovaná hraničníkům ze 
17.–19. století nacházejícím se ve  východní 
části Pardubického kraje, a to nejen na zem-
ských hranicích Čech a Moravy, ale i na hrani-
cích dominikálních a rustikálních. Doplněna 
bude o  fotografie jednotlivých hraničních 
kamenů a jejich „hřbitovů“. Vstupné: 20 Kč.

JIŘÍ GRYGAR... NA MALÉ SCÉNĚ
17:30 / Malá scéna
Promítání filmu Grygar (17:30)
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Beseda (19:00)   O  VĚDĚ A  VÍŘE, SKEPTICIS-
MU A  KRITICKÉM MYŠLENÍ s  astrofyzikem 
RNDr. Jiřím Grygarem CSc., scénáristou Leo-
šem Kyšou a režisérem Martinem Petráskem. 
První ze série společenských besed s  ná-
zvem „... na  malé scéně“ spolupořádaných 
s  občanskou iniciativou Moje milá Třebová. 
Pozvaný host zde absolvuje dvě besedy, jed-
nu odpoledne pro studenty středních škol 
a jednu v podvečer pro veřejnost. 
Přáním organizátorů je přispět ke  kultuře 
společenské diskuze mezi generacemi na-
příč názorovým spektrem. Více informací 
na www.mojemilatrebova.cz, Bc. Martin Ho-
rák, tel. 777 308 056. Vstupné: 50 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

23/2 sobota

VÍKENDOVÁ DÍLNA:  
MALOVÁNÍ NA TEXTIL
9:00–14:00 / Dům s  pečovatelskou službou, 
společenská místnost
Lektorka: Jarmilka Nováčková. Pomůcky: 
tužku, nůžky velké a malé ostré, pečicí papír, 
čtvrtky, noviny, úzký štětec, hadřík, houbič-
ku, víčko od Ramy a hezký motiv na ubrous-
ku. Dále si připravte světlou látku nebo již 
ušitý výrobek, na  který budete malovat, 
než  barvy zaschnou, zkusíme si také ubrous-
kovou techniku na textil, např. pytlík na pe-
čivo či bylinky. Svačinu a  pití, rychlovarná 
konvice k dispozici. Lektorné: 100 Kč, členky 
KČ, 150 ostatní (barvy, konturky, lepidlo a ob-
rázky). Přihlášky: prosím na tel: 739 065 958.

MATT LONG TRIO (UK/CZ)
20:00 / Modrý Trpaslík
Matt Long, fenomenální 23-letý kytarista 
a zpěvák, nová hvězda britského blues, čty-
ři nominace na  British Blues Awards 2018! 
„Matthew je kytarista a  zpěvák, který svými 
sóly dokáže pravidelně zvednout diváky ze 
sedadel. Na mladíka svého věku z něj vyzařu-
je až neuvěřitelná vášeň a oddanost blues. Má 
před sebou skvělou kariéru – je to teď budoucí 
britská bluesová hvězda ve stádiu tvorby.“ (Ke-
vin Beale, Radio DJ Blues). Jízdné: 130 Kč.

24/2 neděle

ZDEJDOVOU STOPOU
9:30 / na Kohoutě, odbočka na Svinnou
Běh na lyžích nebo pěšky na počest Zdejdy 
– Zdeňka Langa, skauta a bývalého starosty 
České Třebové. Start je v 10 hod od pomníč-
ku po  krátké vzpomínce na  bratra Zdejdu. 
Trasa vede od pomníčku k chatě na Kozlově. 
Pro pěší účastníky bude po  cestě připrave-
no několik úkolů. Pro běžce na  lyžích a  ty, 
kteří splní všechny úkoly, čeká v cíli na Koz-
lovském kopci teplý čaj a  sladká odměna. 
Autobus v 9:14 ze zastávky U Pivovaru do za-
stávky Svinná, rozcestí. Pořadatel KADETI, ro-
veři a rangers 5. oddílu vodních skautů stře-
diska Javor Česká Třebová, www.javorct.cz.

PYŠNÁ PRINCEZNA
15:00 / Malá scéna
V Půlnočním království žije pyšná princezna 
Krasomila. Když odmítne ruku krále Miro-
slava, ten se za  ní vydá do  jejího království 
v  přestrojení za  zahradníka. Vypěstuje zpí-
vající květinu a  najde si cestu k  srdci pyšné 
princezny. Jejich lásku chce překazit rádce, 
který Půlnoční království ovládá. Miroslav 
a  princezna proto uprchnou a na útěku zažijí 
nečekaná dobrodružství. Princezna se nako-
nec dovídá, že její milý není zahradník, ale 
král a nic už nestojí v cestě pravé královské 
svatbě. Hrají: Klára Jelínková / Klára Kučero-
vá, Jan Knespl, Julie Jurištová, Hana Tunová, 
Milan Duchek / David Schneider, Josef Vaver-
ka / Michal Kuboušek. Režie: Dana Bartůňko-
vá. Vstupné: 60 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

26/2 úterý

VÝSTAVA TITANIC
Výstava Titanic v Brně. Odjezd v 7:20 hodin 
z  nádraží. Cena 190 Kč + autobus. Pořádají 
Senioři ČR, místní organizace Česká Třebová.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Setkání se uskuteční na téma 
Potravinářské obchody v  České Třebové. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17:00 / ROSA rodinné centrum
Tvoření pro radost, vstupné 50 Kč, přihlášení 
předem.

27/2 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které za-
jímá, co číst dětem od  narození až do  věku 
4 let. Nebo hledají nápady na hry a říkanky 
či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro ro-
diče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult. 
Vstupné dobrovolné.

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

1/3 pátek

KPH – 57. koncertní předplatné
507. hudební večer
PAVEL HAAS QUARTET
19:00 / Malá scéna
Veronika Jarůšková – 1. housle, Marek Zwie-
bel – 2. housle, Jiří Kabát – viola, Peter Ja-
růšek – violoncello
Jeden z  nejvýraznějších, světově uznáva-
ných, komorních souborů současnosti. Mno-
honásobný držitel ceny Gramophone Award. 
Jedinečnost koncertu v České Třebové spo-
čívá v tom, že je pro PHQ zastávkou mezi ně-
meckým a  severoamerickým (USA, Kanada) 
turné. Vstupné: 150 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VÍCEDENNÍ AKCE
4–8/2

POHÁDKOVÁ VÝHRA
Kulturní centrum
Filmový festival pro děti. Každý návštěvník 
si musí zakoupit alespoň jeden los za 20 Kč, 
který je zároveň i  vstupenkou. Po  každém 
představení budou vylosovány zajímavé 
ceny. Akci pořádá Kulturní centrum a  DDM 
Kamarád Česká Třebová.

PROGRAM:
4. 2. Já padouch 3
5. 2. Úžasňákovi 2
6. 2. Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená
7. 2. Coco
8. 2. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Otevřeno od 9:00 hod, začátek v 10:00 hodin.

22–23/2

NOCOVÁNÍ V ROSE
ROSA rodinné centrum
Pro děti a rodiče, děti od 5 let i samostatně.

Chcete otisknout pozvánku na  událost v  ka-
lendáři akcí? Pošlete ji nejpozději 15. února 
na e-mail redakce@ceska-trebova.cz.
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VÝSTAVY

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

25/1–17/3

STROMY JAKO DOMY
Městské muzeum
Interaktivní výstava s  přírodovědnou tema-
tikou je zapůjčena z Moravského zemského 
muzea, oddělení Dětské muzeum, a je pořá-
dána ve  spolupráci se ZO ČSOP Podorlicko 
Česká Třebová. Výstava potrvá do  neděle 
17. března 2019. Pro školy je možné objednat 
doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi Sobo-
ta v  muzeu proběhne 2. března 2019 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad poznáváním, 
hrami a zajímavostmi z přírody.

12–28/2

PRAVDIVOST – SOUCIT  
– SNÁŠENLIVOST V UMĚNÍ
Kulturní centrum
Od  11. do  28. února bude v  předsálí kina 
v  Kulturním centru ke  zhlédnutí přibližně 
desítka obrazů z putovní výstavy „Pravdivost 
– Soucit – Snášenlivost v umění“. Vystavené 
kopie zobrazují jak vnitřní svět lidí, věnují-
cí se meditativní disciplíně Falun Gong, tak 
vnější tragédii těchto praktikujících v  Číně, 
kteří (přestože ve svému životě rozvíjejí prav-
divost, soucit, snášenlivost apod.) jsou krutě 
a nezákonně perzekvováni čínským komuni-
stickým režimem. Vernisáž výstavy proběh-
ne v  pondělí 11. 2. v  17 hodin. Organizátor 
– Asociace Falun Gong ČR, z.s. Otevřeno při 
akcích KC.

5/2–24/2

PERCEPCE
Výstavní síň kulturního centra
Výstava maleb Lukáše Kanii. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční 4. 2. 2019 v 17:00 hod. Ote-
vřeno denně: 9:00–12:00 a  14:00–17:00 ho-
din. Vstupné dobrovolné.

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

KINO SVĚT
2/2 sobota

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT 
(USA) 2D
17:00
Lední medvědi vynikají silou a  obratností 
a  žijí samotářským životem. Hrozivou bílou 
šelmou se medvěd Norm stal asi jen omy-

lem. Má totiž rád společnost, legraci a kámo-
še, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým 
a nebezpečným vládcem promrzlých planin 
docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale 
ať chce, nebo nechce, Norm prostě je lední 
medvěd, žije na severním pólu a musí se stát 
vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebné-
ho respektu, tak se se svým medvědím sy-
nem a  osvědčenou skupinou potrhlých ne-
zničitelných lumíků vydává do  města, které 
nikdy nespí. Do New Yorku. Režie: T. Maltby. 
Mládeži přístupno, animovaný, komedie, 
český dabing, 90 min. Vstupné: 120 Kč.

4/2 pondělí

ŽENY V BĚHU (ČR) 2D
19:00
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 rozdě-
lí na  čtyři díly a  zdolají těch více než 42 ki-
lometrů jako rodinná štafeta. Žádná z  nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a  trenér Vojta (Vla-
dimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít. Dcery se ovšem do  běhání 
nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší 
Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně 
průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel 
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo 
nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Ve-
ronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže 
pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. 
Její biologické hodiny bijí na poplach. A nej-
mladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa 
má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – 
manželku. Režie: M. Horský. Mládeži přístup-
no, komedie, 93 min. Vstupné: 130 Kč.

6/2 středa

ÚNIKOVÁ HRA (USA) 2D
19:00

Psychologický thriller Úniková hra vypráví 
příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit 
se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry 
cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití. 
Hrají: T. Labine, D. A. Woll... Režie: A. Robitel. 
Mládeži přístupno od  15 let, psychologický 
thriller, titulky, 100 min. Vstupné: 120 Kč.

7/2 čtvrtek

METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC 
(FRANCIE, USA) 2D
19:00
V  mystickém prostředí starořímské arény 
duní prověřené metalové skladby. Legen-
dární Metallica by koncertovala kdekoliv. 
Stačí dostatečně prostorný plac, kde mohou 
postrčit vlak své těžkotonážní hudby a  kde 
si „to“ mohou se svými fanoušky rozdat. 
Mimochodem bývá nezapomenutelným zá-
žitkem, když frontman James Hetfield hrne 
energii do  diváků, kteří stojí ani ne metr 
od něho. Přesto, koncertní kulisa, kterou Me-
tallica zvolila jednoho červencového večera 
roku 2009, dodala vystoupení magickou at-
mosféru. Starořímský amfiteátr v  Nimes je 
jedním z  nejzachovalejších kolbišť gladiá-
torů. I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto 
architektonického monumentu genius loci. 
Což teprve večer, kdy tmu prořezává palba 
světel a ohňů, kdy hlučící dav chlapů a holek 
vyvolává jména „novodobých gladiátorů“. 
Hetfield, Hammett, Trujillo a  Ulrich vstupují 
do arény za tónů filmové hudby Ennia Morri-
coneho. Mládeži přístupno, hudební, doku-
mentární, 132 min. Vstupné: 180 Kč.

9/2 sobota

LEGO® PŘÍBĚH 2  
(USA, AUSTRÁLIE, DÁNSKO, KANADA) 2D
17:00
V  pokračování úspěšného animovaného fil-
mu LEGO® příběh se opět setkáme s hrdiny 
z  Bricksburgu, kteří se ve  zcela novém akč-
ním dobrodružství pouštějí do  boje za  zá-
chranu svého milovaného města. Uplynulo 
již pět let od  chvíle, kdy všechno bylo boží 
a obyvatelé města musí čelit nové obrovské 
hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmí-
ru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města 
stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnove-
ní harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, 
Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdá-
lených neprobádaných světů, včetně podiv-
né galaxie, ve  které je všechno jako v  mu-
zikálu. Režie: M. Mitchell, T. Gum. Mládeži 
přístupno, dětský, animovaný, český dabing. 
Vstupné: 120 Kč.

11/2 pondělí

PSÍ DOMOV (USA) 2D
19:00
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé 
štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. 
Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více 
jak 600 km od svého pána. Láska k páníčko-
vi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella 
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se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká 
mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i ne-
bezpečí a nástrahy velkého neznámého svě-
ta… Režie: Ch. M. Smith. Mládeži přístupno, 
rodinný, dobrodružný, český dabing, 92 min. 
Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

13/2 středa

NA STŘEŠE (ČR) 2D 
19:00
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne 
dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), 
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého 
na střeše svého domu. Mohou však dva tak-
to odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby 
z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom 
jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, 
rozzlobeného na celý svět, který mu neucho-
pitelně uniká a mladíka, který hledá výcho-
disko ze zoufalé situace v neznámém městě, 
přináší mnoho třecích ploch, tragikomických 
situací, ale i  překvapivých nápadů a  řešení. 
Každý z  nás totiž potřebuje, aby jej někdo 
potřeboval. A  Song potřebuje kromě tep-
lého oblečení a střechy nad hlavou někoho, 
kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat 
neznámému klukovi? Režie: J. Mádl. Mládeži 
přístupno od 12 let, drama, komedie, 97 min. 
Vstupné: 120 Kč.

15/2 pátek

BIO SENIOR
CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR)
17:00
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho po-
dob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde 
ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky 
Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje pří-
běhy lidí, kteří cestu ke  svému štěstí někde 
ztratili a  pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, 
láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou 
přinášet naději a radost, ale mnohem častě-
ji nakonec pykají za  naše chyby. Film Cena 
za  štěstí odvíjí samostatné osudy několika 
hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně 
křížit a mohly nakonec složit dohromady je-
den velký příběh života. Propletenec rodičů, 
které můžete potkat každý den, jejich dětí 
a partnerů. Své štěstí najdou často nečekaně, 
ale to je přeci jedno! Milenecký a životní pár 
(Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková) vycho-
vává dvě děti, když do  jejich harmonického 
soužití vstoupí muž z  minulosti (Tomáš Ha-
nák). Režie: O. Dabrowská. Mládeži přístup-
no, drama, komedie. Vstupné: 60 Kč.

16/2 sobota

GORDON A PADDY (ŠVÉDSKO) 2D 
17:00
Nejde o  neohroženou dvojku „cajtů z  ame-
rických seriálů“, Gordon i  Paddy svým způ-
sobem však neohrožení opravdu jsou. A  to 
i  přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák 
a  Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nej-
nepravděpodobnější dvojice policistů, kte-
rá se ve  svém rodném lese musí vypořádat 

s  nejedním zločinem. Z  krádeže ořechů ve-
verčáka Valdemara je přitom zprvu málem 
obviněna samotná Paddy! Coby zkušený 
policista však Gordon brzy zjistí, jak se věci 
mají, a  posléze v  Paddy nachází skrytý po-
tenciál. Rád by ji dokonce učinil svou nástup-
kyní na místo policejního velitele. Jak se však 
ukáže, jeho poslední případ s  ořechy nebyl 
zdaleka tak nebezpečný jako první velká 
zkouška velitelky Paddy. Režie: L. Hamback. 
Mládeži přístupno, dětský, animovaný, český 
dabing, 62 min. Vstupné: 120 Kč.

18/2 pondělí

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ  
(VELKÁ BRITÁNIE, USA) 2D 
19:00
Bylo jí pouhých šest dní, když se po  smrti 
otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou 
královnou. V šestnácti přidala díky sňatku ti-
tul královny francouzské, ale když o dva roky 
později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. 
Osmnáctiletá dívka musela od  počátku ob-
hajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými 
klany, navíc čelila otevřenému nepřátelství 
rodově spřízněné anglické královny Alžběty 
(Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. 
Averze to byla oboustranná, Alžbětě Marie 
vadila nejen jako vzpurná rivalka, ale i  jako 
matka budoucího krále Jakuba. Anglická 
panovnice totiž v tomto směru měla z mno-
ha příčin jen mizerné vyhlídky. Na  druhou 
stranu obě panovnice spojovala jejich izo-
lovanost v  prostředí tvořeném výhradně 
muži, díky němuž získaly vzájemné pocho-
pení, dokonce i respekt. Britské ostrovy však 
byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě 
to věděly. Režie: J. Rourke. Mládeži přístup-
no od  15 let, historický, životopisný, titulky, 
125 min. Vstupné: 120 Kč.

20/2 středa

LÉTO S GENTLEMANEM (ČR) 2D 
19:00

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manže-
lem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti 
pár desítek kilometrů za  Prahou. Jsou svoji 
už celou věčnost, takže jejich manželství 
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereo-
typu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí 
mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu 
modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je 
pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé 
léto zpříjemňuje několik dní pravidelným se-
tkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z prá-
ce, které za ní do malebných středních Čech 
přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu 
Kamýk. Jednoho dne se ve  vesnici objeví 
Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní 
gentleman, který je, jak všichni předpokláda-
jí, novým majitelem místního zámku. Zámek 
je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký 
pán s ním má velké plány. Režie: J. Adamec. 
Mládeži přístupno, romantická komedie, 
98 min. Vstupné: 130 Kč.

22/2 pátek

BIO SENIOR
BOHEMIAN RHAPSODY  
(VELKÁ BRITÁNIE/USA) 2D
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rocko-
vé skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i  životem vzdoroval všem myslitelným ste-
reotypům, díky čemuž se stal jedním z nej-
výraznějších umělců na  světě. Snímek ma-
puje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku 
a  ikonických písní, jako jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje neřízenou ži-
votní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid 
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z nej-
větších show v  historii rocku. Jejich hudba 
byla a  stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět. Mládeži přístupno od  12 let, hudební, 
134 min. Vstupné: 60 Kč.

23/2 sobota

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (USA) 3D
17:00
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo 
vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. 
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v  závidění-
hodné harmonii. Vládne jim mladý náčel-
ník Škyťák, který miluje létání s  okřídleným 
parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kama-
rádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno 
říct. Paradoxně právě láska se stane před-
zvěstí mračen, která se nad Blpem začnou 
stahovat. Škyťák je v  tom nevinně, může 
za  to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež 
doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím 
vlivem promění z obávaného Nočního běsu 
na nejistého puberťáka. Možná i proto včas 
ve  vzduchu neucítí nebezpečí pro všech-
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE 
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a  to zejména začátečníkům. Probíhá 
vždy 1. úterý v měsíci. 

Příští setkání se uskuteční v úterý 5. úno-
ra 2019 od  17 hodin, tentokrát na  téma 
Sňatky v lidové kultuře 2. Cena každé lekce 
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem regis-
trovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro-
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 12. února 2019, pro mladší 
děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro 
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 ho-
din. 

V  únoru na  téma Kupec. Cena každé 
lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se pře-
dem registrovat). Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturní-
ho okruhu. V  rámci jednotlivých slohových 
epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v měsíci. 

Příští setkání se uskuteční v  úterý 
19. února 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na téma Vstříc modernitě! Fauvismus a fu-
turismus ve výtvarném umění. 

Cena každé lekce je 20 Kč (na  lekci 
není třeba se předem registrovat). Lektor: 
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v měsíci.

Příští setkání se uskuteční v  úterý 
26. února 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na  téma Potravinářské obchody v  České 
Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč (na  lek-
ci není třeba se předem registrovat). Lektor: 
Martin Šebela.

Informace o  akcích Městského muzea Čes-
ká Třebová naleznete i  na  webových strán-
kách muzea www.mmct.cz a  na  facebooku 
https://www.facebook.com/mmctcz. 

VÝSTAVA 
Interaktivní výstava Stromy jako domy s pří-
rodovědnou tematikou je zapůjčena z  Mo-
ravského zemského muzea, oddělení Dětské 
muzeum, a  je pořádána ve  spolupráci se 
ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Výstava 
potrvá do neděle 17. března 2019. Pro ško-
ly je možné objednat doprovodný program. 

Program (nejen) pro rodiny s dětmi So-
bota v  muzeu proběhne 2. března 2019 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad poznáváním, 
hrami a zajímavostmi z přírody.

PŘEDNÁŠKA
Přednáška Petra Vomáčky na  téma Hra-
niční kameny se uskuteční ve  čtvrtek 
21. února 2019 od 17 hodin v přednáškovém 
sále muzea.

Přednáška bude věnována hraničníkům ze 
17.–19. století nacházejícím se ve  východní 
části Pardubického kraje, a to nejen na zem-
ských hranicích Čech a Moravy, ale i na hrani-
cích dominikálních a rustikálních. Doplněna 
bude o fotografie jednotlivých hraničních ka-
menů a jejich „hřbitovů“. Vstupné 20 Kč. 

ny draky, které se ke  břehům ostrova blíží. 
Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák 
a  Astrid vydají pátrat po  mýty opředeném 
Skrytém světu, v  němž by se všichni draci 
mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? 
A najdou ho včas? Režie: D. DeBlois. Mládeži 
přístupno, dobrodružný, animovaný, čes-
ký dabing, 104 min. Vstupné: 150 Kč, děti 
do 15 let 130 Kč.

25/2 pondělí

ÚHOŘI MAJÍ NABITO (ČR) 2D
19:00
Tohle není jenom hra. Je to útěk z  reality 
všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři 
mají nabito je černá komedie o partě chlapů, 
pro které se hra na  URNU (Útvar rychlého 
nasazení) stala únikem z jejich nudných živo-
tů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují 
kulturáky a do svých her zatahují nic netušící 
okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná 
představa, že jsou jako Robin Hood a  jeho 
družina. Bohatým brát a  chudým dávat. 
Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se 
octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném 
místě. Kam až může vést lidská hloupost 
ve  spojení s  nešťastnou shodou okolností?! 
Hrají: O. Kaiser, M. Hádek, K. Hádek, J. Vyo-
rálek... Režie: V. Michálek. Mládeži přístupno 
od 12 let, černá komedie. Vstupné: 120 Kč.

27/2 středa

MRAZIVÁ POMSTA (VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
V Mrazivé pomstě, strhujícím akčním thrille-
ru plném černého humoru, hraje Liam Nee-
son Nelse Coxmana, muže od  rodiny, jehož 
klidný život s  manželkou (Laura Dern) je 
obrácen vzhůru nohama, když jim za podiv-
ných okolností zemře syn. Nels začne pátrat 
po pravdě o smrti svého potomka na vlastní 
pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle 
změní v krutou mstu. Drogový král přezdíva-
ný Viking (Tom Bateman) postupně záhad-
ně přichází o své zabijáky a Nels se pomalu 
mění z  příkladného občana v  chladnokrev-
ného mstitele, který nedovolí ničemu a niko-
mu, aby mu stál v cestě. Režie: H. P. Moland. 
Mládeži přístupno od  15 let, akční, drama, 
thriller, titulky. Vstupné: 130 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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: info@mmct.cz

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování obča-
nů o  hrozícím nebezpečí a  dalším dění 
ve  městě prostřednictvím SMS, e-mai-
lu nebo hlasových zpráv. Při registraci 
na  https://ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz/ 
si můžete zvolit, jaký druh informací chcete 
dostávat.

https://www.facebook.com/mmctcz
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