KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/9 neděle

BLANKA KOSTŘICOVÁ: SKAUTSKÉ POVÍDKY
17:00 / Městské muzeum
Pro autorku se stalo inspirací krátké období
povoleného skautingu v letech 1968–1970.
Zazní úryvky z knih Třebovské povídky a Třebovský zápisník přímo ve výstavních prostorách muzea. Pro zájemce bude následovat
komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy
Vojtěchem Johnem. Vstupné volné.
3/9 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábění i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a děti mladšího školního věku s rodiči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů, a to zejména začátečníkům. Příští
setkání se uskuteční na téma Úvodní setkání
rodopisců – začátečníků. Cena lekce je 20 Kč
(na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

8/9 neděle

SERIÁL OBEDIENCE JAVORKA
– 2. ČÁST PODZIMNÍ ZÁVOD
8:00 / Areál ZKO Javorka „Nad vodárnou”
Jediný seriálový závod vrcholové poslušnosti Obedience u nás, kdy se na základě
bodových součtů dvou soutěží vyhlašují absolutní vítězi z každé kategorie OB-Z, OB1-3.
Soutěž umožňuje i bodový zisk pro nominaci
na MČR Obedience. Pravidelně zde závodí
i úspěšní účastníci Mistrovství OB. Akci pořádá Základní kynologická organizace Javorka.
9/9 pondělí

INTERNETOVÝ DEN
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Trávíš rád/a volný čas na internetu nebo při
hraní na X-boxu? Přijď do knihovny a dostaneš 30 minut na pc či X-box navíc. :) Budeme
se těšit.

KLUB ROSTEME SPOLU
9:00–10:00 / Rosa rodinné centrum
Pro rodiče a malé běhálky od osmnácti měsíců, s Kateřinou Horskou, (16 lekcí) pololetní
kurzovné 1 000 Kč, v ceně lekce pobyt v herně 8:30 až 12:00, možnost přijít v úterý pouze
do herny za standardní pobytné 40 Kč.
MALÝ MUZEJNÍK
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
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. V září na téma Hrajeme divadlo: Pověst
o znaku České Třebové. Cena lekce je 20 Kč
(na lekci není třeba se předem registrovat).

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
9:00–13:00 / Staré náměstí
Ukázky z činnosti Hasičského záchranného
sboru, poskytování první pomoci, ukázky
maskování poranění, měření krevního tlaku,
prodej publikací s tematikou první pomoci,
výstava a ukázky záchranné techniky, soutěže pro děti. Akci pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Město
Česká Třebová, Vyšší odborná škola a střední škola zdravotní a sociální Ústí nad Orlicí
a složky Integrovaného záchranného systému ČR ve spolupráci s dalšími organizacemi.

6/9 pátek

O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO
8:30 / Hospůdka u Sitařů, Kozlov
Zveme vás na 1. ročník rapidového šachového turnaje, který pořádá Šachový klub Česká
Třebová. V průběhu turnaje bude k dispozici občerstvení s domácí kuchyní a v ceně
startovného 150 Kč je zahrnut i oběd. Zarezervujte si své místo u organizátora:
ivoprax@gmail.com nebo 608 480 268.

10/9 úterý

11/9 středa

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
13:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu, např.
Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy‘s,
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se
na vás knihovnice Adéla. Akce se koná také
12., 19. a 26. září.

7/9 sobota

pořádají Amalthea z.s., Děti patří domů z.s.
a OSPOD Česká Třebová. Akce se koná v rámci Týdne (pro) pěstounství.

KLUB PRO TĚHOTNÉ ŽENY +
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
S PORODNÍ ASISTENTKOU JINAK
17:30 / Rosa rodinné centrum
Seznamovací lekce zdarma.

5/9 čtvrtek

DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko zve všechny
své příznivce, přátele a cyklisty na každoroční cyklistický výlet regionem. Cyklojízda
bude ukončena v 17 hodin v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je pro účastníky
připraven program s ukázkami výcviku psů,
kapela Ponny Expres a občerstvení.

ČÍSLO 9 / ZÁŘÍ 2019

ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA
15:30 / Rosa rodinné centrum
Úvodní informační hodina kroužků Šikovné
ručičky a Keramika, informace a ukázka práce na kroužcích, seznámení s lektorkami Ivonou Habrmanovou a Kateřinou Hondlovou.
PROMÍTÁNÍ FILMU
MŮJ KAMARÁD ARFÍK S NÁSLEDNOU
BESEDOU O PĚSTOUNSKÉ PÉČI
17:00 / Městská knihovna
Přijďte se zeptat na vše, co vás o pěstounské
péči zajímá. Akce je určena pro veřejnost
i pro Ty, kteří se už pro pěstounství rozhodli a chtějí se dozvědět konkrétní informace o procesu, jak se stát pěstounem. Akci

TRIBAL
18:00 / Rosa rodinné centrum
Improvizační skupinový tanec ve stylu Tribal
Bellydance. Ukázková úvodní hodina zdarma, info tayen@post.cz.
ARNOŠT VAŠÍČEK: ČESKÉ TAJEMNO
18:00 / Městská knihovna
Srdečně zveme všechny fanoušky tajemna,
záhad a neuvěřitelných objevů na přednášku spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka. Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější
domácí záhady z nové knihy České tajemno
a připravovaného televizního cyklu. Vstupné
50 Kč.
pokračování na další straně >
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12/9 čtvrtek

JÓGA S KRISTY PRO RODIČE S DĚTMI
18:00 / Rosa rodinné centrum
Jóga s Kristy pro rodiče a děti 3–6 let. Úvodní
informační hodina zdarma.
14/9 sobota

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
NA LHOTCE
10:00 / hřiště TJ Sokol Lhotka
V 10 h zahájení akce, v 10:30 h dovednostní
soutěže, ve 12:30 h fotbalové utkání starších
přípravek, ve 13:30 h ukázka výcviku psů.
14:15 h SK Slávia Praha – AC Sparta Praha
– fotbalové utkání starých gard fanklubů.
V 15:30 h ukázka výcviku psů, od 16:00 h volná zábava (autogramiáda v jednání). Po celý
den hudba a občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé OP
Slavia Praha odbočka Česká Třebová.

Seminář je určen nejširšímu okruhu zájemců
o výtvarno, věnuje se přehledu slohového
vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Příští setkání se uskuteční
na téma Krása bude křečovitá! Surrealismus
v domácím malířství a sochařství. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
18/9 středa

MINIVELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15:00–18:00 / Dům s pečovatelskou službou
Přijďte získat přehled o jednotlivých sociálních službách a možnostech jejich využití
v České Třebové. Srdečně zveme a těšíme se
na setkání v jídelně Domu s pečovatelskou
službou Masarykova 2100, Česká Třebová
(„Zluťák“).

REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE
8:00–15:30 / Železniční depo Česká Třebová
Jízdy zvláštních vlaků mezi depem a stanicí,
zvláštní jízdy po uzlu Česká Třebová včetně
průjezdu kontejnerovým terminálem firmy
Metrans, zvláštní jízdy elektrické jednotky
ř. 451 „Žabotlam” po uzlu Č. Třebová a okolních tratích, výstava lokomotiv na malé točně a výstava nehodového jeřábu, provoz
vláčku taženého lokomotivou ř. 701 „Prasátko”, možnost svezení elektrickou lokomotivou ř. 111 za budovou UTK, v budově UTK
možnost prohlídky trenažeru lokomotivy
ř. 181 a výstava modelových kolejišť, v poledne souběžná jízda elektrických jednotek
InterPanter a „Žabotlam” mezi Svitavami
a Opatovem a další. Jízdní řád bude vyvěšen
v depu a ve stanici. www.denzeleznice.cz

17/9 úterý

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–11:00, 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček,
postýlek a dalších věcí pro děti.
Příjem zboží v pondělí 16. 9. Výdej zboží ve
středu 18. 9.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
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6. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: ZIPOVÁ BROŽ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Lada Pouková. Pomůcky: Kovový
zip dlouhý 40 cm. Já brože dělám z recyklovaných – vypáraných zipů a skládám i z různých barev, takže pokud nemáte takto dlouhý, nic se neděje, vezměte si dva tři kratší.
Šicí potřeby na ruční šití, nůžky, kousek filcu
na spodek brože v barvě zipu, zavírací špendlík, pravítko, zapalovač a tavná pistole.
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka a 60 Kč
ostatní účastníci. Pořádá Klub Červenka, z.s.,
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.
TROY REDFERN & THE BLADDERSTONES
20:00 / Modrý trpaslík
Troy je vášnivým, spontánním, intenzivním
a rázným hudebníkem, indie-bluesrockovým kytaristou s divokou slideovou hrou.
Je inspirován Johnnym Winterem, Elmorem
Jamesem, Frankem Zappou, RL Burnsidem,
Screamin‚ Jay Hawkinsem a kapitánem
Beefhearem. Jeho písně mají v aranžích velkou dynamiku, zpěv se pohybuje od prostého šepotu k extatickým výkřikům, prostě
takové dirty-psychedelic blues ve stylu Nicka Cavea, Roye Gallaghera, Huga Race, Fatal
Shore či Once Upon a Time. Jízdné: 130 Kč.
21/9 sobota

16/9 pondělí

OFFLINE DAY
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a zábavy. Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, např. Bang a jeho
rozšíření, Uno, Ubongo, Monopoly 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. Akce se koná také 30. září.

toho, co vše lze ještě vytřídit ze směsného
komunálního odpadu, který končí v našich
popelnicích. Akci pořádá odbor životního
prostředí Městského úřadu Česká Třebová.

SOUČASNÝ STAV VÝZNAMNĚJŠÍCH
LOKALIT PREŠOVSKO – TOKAJSKÉHO
POHOŘÍ
(SLÁNSKÉ VRCHY A TOKAJSKÉ VRCHY)
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška RNDr. Luďka Kráčmara. Pořádá
Mineralogický klub Česká Třebová.
19/9 čtvrtek

BAREVNÝ DEN S ODPADY
9:00–15:00 / Staré náměstí
Akce zaměřená na propagaci a podporu třídění odpadů, při které proběhne i sběr drobného elektra (např. mixér, fén, varná konvice,
apod.). Za každý přinesený kousek dostanete malou odměnu a mimo to si budete moci
ještě zasoutěžit o další hodnotné ceny. Bude
připraveno mnoho edukačních programů
i oblíbené velké atrakce, zajištěné jak společností ELEKTROWIN, tak autorizovanou odpadovou společností EKO-KOM, a.s. V letošním
roce připravujeme ve spolupráci se společností Eko Bi s.r.o. novinku: názornou ukázku

VI. PODZIMNÍ RADOVÁNKY
11:00 / Myslivecká chata Semanín
Hlavní program: 11:00–15:00 „Dvakrát měř
a jednou běž” (netradiční soutěže pro
děti a dospělé), 12:00 skupina Ahasver,
14:00 Jakub Smolík, 15:30 Kabát revival, 16:30
Westernová show – laso a bič Jan Betlach,
17:00 Megaphone Praha, 18:15 Black & White,
19:00 Dj Toty. Moderuje: Lukáš Vokatý.
Doprovodný program: umělecký kovář, kořenářka – bylinkářka, řezbář, malování na obličej, obří skluzavka, skákací hrad…
Bohaté občerstvení. Myslivecká kuchyně (výdej jídel od 11 hodin na obecním sále), grilované maso, sladké vafle...
Pořádá obec Semanín ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Česká Třebová-Semanín
a TJ Semanín. Vstupné dobrovolné.
22/9 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál Kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
MAXIPES FÍK
15:00 / Malá scéna
„Tatí, já byfem chtěla pfa,‘‘ řekla Ája. Tak jí
tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek,“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu
Fek. ,,To už mu můžeme říkat Fík,‘‘ řekl tatínek.
No a tak to všechno začalo. Z malého pejska
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vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný?
No který pes se dostane až do školy, kde se
naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi
pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli
jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se
vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví
spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude
dobře, doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů
a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce
i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To
se uvidí! ,,Tak neváhejte a přijďte. Bude psina!
Haf!‘‘ Vstupné: 70 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny

Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
25/9 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, 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 rodiče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult.
Vstupné dobrovolné.

XV. ročník Mezinárodního varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka
VÁCLAV UHLÍŘ
17:00 / Kostel Marie Magdaleny v Řetové
Koncert spojený s žehnáním a prohlídkou
nově opravených varhan. Vstupné dobrovolné.

KOOBA J. TRZEBOWSKI: JAKUBISMUS
20:00 / Modrý trpaslík
Vernisáž výstavy.
Dále vás potěší WICHRZHOR a Tomáš Kříž.
Jízdné dobrovolné.

XV. ročník Mezinárodního varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka
TOMÁŠ THON (VARHANY)
A MAREK EBEN (PŘEDNES)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Zahajovací koncert v Kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové. Tomáš Thon uvede dílo
Petra Ebena – Job. Marek Eben – přednes.
Vstupné: 220 Kč, předplatitelé KPH 110 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

TURNAJ V KARETNÍ HŘE UNO
13:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď porazit knihovnici a ostatní protihráče
v karetní hře Uno. Bude se soutěžit o hezké
ceny. Těší se na tebe knihovnice Adéla.

2/10 středa

24/9 úterý

KPH – 58. koncertní předplatné,
509. hudební večer
JARMILA HOLCOVÁ A IVO KAHÁNEK
(KLAVÍR)
19:00 / Malá scéna
Jarmila Holcová – bývalá žákyně ZUŠ Česká
Třebová, absolventka konzervatoře v Kroměříži, a bakalářského studia Fakulty umění
Ostravské univerzity. V současnosti studentka HAMU v Praze.
Ivo Kahánek – interpret nevšední emocionální síly a hloubky, získal pověst jednoho
z nejpůsobivějších umělců své generace a je
mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Vítěz soutěže Pražského jara mimo jiné vystoupil na koncertě
BBC Proms v Royal Albert Hall. Vstupné:
150 Kč.

VZPOMÍNKA NA VYNÁLEZCE VELOREXU
15:00 / Městské muzeum
Při příležitosti životních výročí Františka
(1914–1954) a Mojmíra (1924–2011) Stránských se v sobotu uskuteční Vzpomínka
na vynálezce Velorexu. V rámci akce si návštěvníci mohou vyslechnout povídání zakládajícího člena Velorex týmu Praha–Lysice
Tomáše Jaroně na téma O způsobu cestování ve Velorexu (i) napříč kontinenty. Poté se
(v případě příznivého počasí!) budou zájemci moci Velorexem svézt. Vstupné: 20 Kč.

29/9 neděle

23/9 pondělí

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Příští setkání se uskuteční
na téma Školy v České Třebové. Cena každé
lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem
registrovat). Lektor: Martin Šebela.

28/9 sobota

DP Podzim 2019
VLADISLAV VANČURA: ROZMARNÉ LÉTO
19:00 / Velký sál kulturního centra
„Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz –
jak je to krásné býti kadeřavým“. Otevřeme
říční lázně Antonína Důry s molem i terasou
pro návštěvníky, na náměstí přitáhne vůz
kouzelník Arnoštek, napne provaz a představení může začít!
Hrají: J. Potměšil, M. Hanuš, E. Elsnerová,
T. Stolařík, J. Zadražil, J. Špalek…
Režie: Jakub Špalek. Vstupné: 380 Kč.

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

SPORT
21/9 sobota

26/9 čtvrtek

ZEURÍTIA & PETRENI & ŠMOLDAS
(CZ/IT) – JAZZ
19:00 / Malá scéna
Zpěv (Zeurítia – Vendula Šmoldasová), akustická kytara (Libor Šmoldas) a perkuse (Francesco Petreni – skvělý a velmi charismatický bubeník z Itálie). Styl – bossa nova, jazz.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.

XXII. ROČNÍK MEMORIÁLU
BR. FR. JINDRY – XXI. ROČNÍK CROSSU
PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH
10:00 / Sportovní areál na Horách
Srdečně zveme na tradiční přespolní běh
po lyžařských tratích. Závod je určen jak pro
trénované běžce, tak i pro širokou veřejnost
a jsou v něm zastoupeny všechny věkové
kategorie od předškolních dětí až po seniory. Start první kategorie v 10:00 hod., hlavní
závod ve 12:00 hod. Závody pořádá TJ Orel
Česká Třebová.
13
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24/9 úterý

TÝDEN HOKEJE
15:00 / Zimní stadion
Týden hokeje je akce, která umožňuje velkému množství dětí po celé České republice
vyzkoušet si zdarma, co lední hokej obnáší,
udělat své první krůčky na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu svých vrstevníků pod
vedením kvalifikovaných trenérů. Akce je určena dětem ve věku 4–8 let a jejich rodičům.
Akci pořádá mládežnický hokejový oddíl
TJ Lokomotiva Česká Třebová.

VÍCEDENNÍ AKCE
13–14/9

PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ
Přívrat
33. ročník. Program na návsi v pátek
od 17:30 hod., v sobotu od 13 hod. Koná se
za každého počasí. Areál je zastřešen. Pro
oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu… Atrakce pro
děti. V sobotu od 20 hodin na sále U Coufalů
bál. Na shledanou se těší přívratší hasiči.

14/6–1/9

NÁSTUP!
100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Městské muzeum
Výstava je pořádána ve spolupráci s Junákem – českým skautem, střediskem Javor
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotřebovského Junáka nabídne 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.
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KNIHOVNICE VYSTAVUJÍ
Městská knihovna
Obrazy a obrázky Jany Koďouskové, Anety
Pirklové, Hany Sychrové a Adély Voclové,
fotografie Kamily Šefcové. Vernisáž výstavy
se uskuteční v neděli 29. 9. 2019 od 15 hodin
na oddělení pro dospělé, 1. patro. Hudební doprovod v podání Barbory Soukupové
a Františka Kusého.

TENKRÁT V HOLLYWOODU (USA) 2D
19:00
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad
Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los
Angeles. Mládeži přístupno od 15 let, drama,
titulky, 161 min. Vstupné: 120 Kč.
4/9 středa

27–29/9

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, a to
i v sobotu 28. září.

30/9–31/12

2/9 pondělí

NOCOVÁNÍ V ROSE S PŘEKVAPENÍM
Rosa rodinné centrum
Od 17:00 do 15:00 následujícího dne. Pro děti
od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let s doprovodem jednoho z rodičů. Připraveny budou různé hry a tvořivé dílny. PŘIHLÁSIT SE
MŮŽETE do 17. 9. 2019. Bližší informace: tel.
603 788 952, 725 430 844 (lépe SMS).
Cena 300 Kč (pro dalšího sourozence 250 Kč).
Dítko do 3 let + rodič = 300 Kč. Sleva 10 %
pro majitele rodinných pasů. V ceně je večeře, snídaně, oběd, ovoce a zelenina a pitný
režim po celou dobu.

VÝSTAVY

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

KINO SVĚT

20–21/9

ČESKOTŘEBOVSKÉ VINOBRANÍ
Staré náměstí
Pátek 27. 9. program od 17:00 hodin. Vystoupí Legendy se vrací a další. V sobotu 28. 9.
program od 13:00 hodin, vystoupí Kreyson
a další. Neděle 29. 9. program od 13:00 hodin, Petra Černocká a další. Burčák, bílá
a červená vína, bohaté občerstvení. Vstupné
dobrovolné. Akce se koná za každého počasí,
částečně zastřešené sezení. Pořádá Vinotéka
Karla IV.

17/9–4/10

20/9–10/11

OD KOŠILKY K RUBÁŠI
ANEB NAROZENÍ A SMRT
V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE
Městské muzeum
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 19. září
2019 od 17 hodin. Hudbou doprovodí děti
z Pěveckého oddělení ZUŠ pod vedením Petry Kotyzové, dipl. um. Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi představí lidové
zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích
lidské existence – narození a smrti, kolem
nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů.
Výstava bude doplněna předměty s vazbou
na Českotřebovsko.
Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 2019.
Termín programu (nejen) pro rodiny s dětmi
Sobota v muzeu bude upřesněn.

PŘES PRSTY (ČR) 2D
19:00
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co
nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim
podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy…
Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí
Jíra (Jiří Langmajer). Režie: P. Kolečko. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, 101 min.
Vstupné: 130 Kč.
7/9 sobota

ANGRY BIDRS VE FILMU 2 (USA) 2D
17:00
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení
vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když
se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením
Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv
(alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun
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a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney
a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem
Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých
nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů. Režie: T. V. Orman. Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing, 97 min. Vstupné: 130 Kč,
děti do 15 let 110 Kč.
9/9 pondělí

IBIZA (FRANCIE) 2D
19:00
Philippe a Carole se před nedávnem potkali.
Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až
po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou
stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou
zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že
pokud udělá maturitu, může vybrat letní dovolenou. A… hurá na Ibizu! Phillipova představa o venkovské rodinné idylce se rychle
rozplynula a nastal čas nabrat síly na nejdivočejší jízdu jeho života. Hrají: Ch. Clavier,
M. Seigner... Režie: A. Lemort. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, titulky, 86 min.
Vstupné: 100 Kč.

skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci
dvou nových přátel musí Simba dospět a stát
se tím, kým je mu souzeno být. Mládeži přístupno, rodinný, dobrodružný, animovaný,
český dabing, 118 min. Vstupné: 100 Kč.
16/9 pondělí

NABARVENÉ PTÁČE (ČR, SR, UKRAJINA) 2D
19:00
Ve snaze uchránit své dítě před masovým
vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě.
Chlapcova teta však nečekaně umírá, a tak
je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským
světem, ve kterém platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné
fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj,
kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svoji budoucnost…
Hrají: P. Kotlár, U. Kier, M. Doležalová… Režie:
V. Marhoul. Mládeži přístupno od 15 let, drama, titulky, 169 min. Vstupné: 140 Kč.

11/9 středa

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
(USA, VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist
na první pohled. Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson)
a zběhlý agent britské tajné služby Deckard
Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat a navzdory
nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo.
I proto je asi nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění
jedné tajné britské agentky, která údajně
přešla do nepřátelského tábora. Shaw má
v téhle operaci poměrně jasnou motivaci,
protože jejich společným cílem je jeho mladší sestra Hattie (Vanessa Kirby). Řečeno slovy
klasika, všechno je jinak, což Hobbs i Shaw
zjistí hned poté, co ji najdou. Režie: D. Leitch.
Mládeži přístupno od 12 let, akční, titulky,
136 min. Vstupné: 130 Kč.
14/9 sobota

LVÍ KRÁL (USA) 2D
17:00
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba
zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu,
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův
bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá
své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu
plný intrik, dramat a po nečekané tragédii

né ženě Kirstine a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného,
ale i jeho rodinu. Okouzlující německý důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, co může, aby si získal
srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem. Zatímco mladá rodina si těžko zvyká na novou
situaci, přichází další rána – Esben se musí
vrátit na frontu. Téměř zlomený muž se s tím
nedokáže vyrovnat a dezertuje. Po neúspěšném pokusu překročit hranici do neutrálního
Dánska je nucen skrývat se na půdě vlastního domu. Pouta lásky a důvěry se mezi manžely napnou až k prasknutí, zatímco Esben ze
svého úkrytu sleduje, jak se mu jeho rodina
rozpadá před očima, a rozhodne se udělat
vše, aby si ji udržel. Hrají: S. Jessen, R. Mynster... Režie: K. Torsting. Mládeži přístupno
od 12 let, drama, historický, titulky, 108 min.
Vstupné: 60 Kč.
21/9 sobota

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (USA) 2D
17:00
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. A tím bylo starat se
a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku,
které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho
věrným kamarádům docela nový velký svět.
Režie: J. Cooley. Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 100 min. Vstupné:
100 Kč.
23/9 pondělí

18/9 středa

PANSTVÍ DOWNTON (VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově
na počátku 20. století přichází na plátna kin.
Hrají: A. Leech, T. Middleton, M. Smith... Režie: M. Engler. Mládeži přístupno od 12 let,
drama, titulky. Vstupné: 120 Kč.
19/9 čtvrtek

BIO SENIOR
V LÁSCE A VÁLCE
(DÁNSKO, NĚMECKO, ČESKO) 2D
18:00
Po třech letech strávených v zákopech první
světové války se Esben vrací domů k milova-

ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR) 2D
19:00
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku
a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek
Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou
avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu
velkoměsta do venkovského hotelu, který
vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou
situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním
usadit se v klidném monogamním vztahu,
a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest
nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová),
které tak nějak omylem vyhlásili válku. Režie:
Z. Marinovová. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie. Vstupné: 130 Kč.
27/9 pátek

BIO SENIOR
HODINÁŘŮV UČEŇ (ČR) 2D
18:00
15
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Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí
tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví
o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě
a nekonečných strastech. Čí sudba bude
silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme
ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují
se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou
a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle
svého učně do světa s úkolem hledat bájné
hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo
neví, jestli hodinky vůbec existují, ale pokud
je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává
na dalekou cestu plnou překážek a úkolů,
které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách
má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí. Hrají: V. Preiss, J. Plesl, V. Neužil, J. Plodková... Režie: J. Rudolfová. Mládeži přístupno,
pohádka, 100 min. Vstupné: 60 Kč.
28/9 sobota

TLAPKOVÁ PATROLA (USA) 2D
17:00
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije
svoje nejnovější a speciální dobrodružství
v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho
psí záchranářský tým představí úplně nové
epizody, ve kterých bude mít své místo
a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho
zvláštní schopnosti. Tedy požárník Marshall,
technik Rubble, policista Chase, mechanik
Rocky, vodní záchranář Zuma i letecká záchranářka Skye. Tlapková patrola má vždy
správný směr a vždy najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým nakonec
zachrání situaci. Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset poradit s nešťastnými
tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném
místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova. Režie: Ch. E. Bastien. Mládeži
přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 70 min. Vstupné: 120 Kč.
30/9 pondělí

NÁRODNÍ TŘÍDA (ČR, NĚMECKO) 2D
19:00
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu
stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než
Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer,
když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se
snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní
hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je
znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří
k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak
cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy
panelových domů. Kumpáni z hospody Van16

damovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal
tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny
jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli
s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem. Režie: Š. Altrichter. Mládeži přístupno od 15 let, drama,
91 min. Vstupné: 130 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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.

REVMA LIGA INFORMUJE
Revma Liga ČR (zal. 1993) sdružuje revmaticky nemocné pacienty převážně s revmatoidní artritidou, lupusem, sklerodermií, ale
i ostatními revmatickými onemocněními.
Jsme pacientské sdružení, jehož cílem je
vzájemná podpora, sdílení informací, pořádání přednášek a dalších společných aktivit.
Máme kluby po celé republice. Ve východních Čechách funguje klub Pardubice,
jehož členové jsou z celého východočeského regionu. Rádi bychom vám byli blíž
a setkávali se i v České Třebové. Uvítáme
rádi nové členy a podporovatele. V letošním roce jsme pořádali pravidelné schůzky
v Pardubicích a Rychnově nad Kněžnou, byli
jsme na společném rekondičním pobytu
v Deštném v Orlických horách... Do konce
roku krom pravidelných setkání plánujeme
ještě výlet do Brandýsa nad Orlicí, návštěvy solné jeskyně a 12. října připomeneme
veřejnou akcí světový den revmatismu. Sledovat nás můžete i na FB Revma Liga Pardubice či www.revmaliga.cz. Zájemci o bližší
informace nás mohou kontaktovat e-mailem
pardubice@revmaliga.cz nebo telefonicky
608 21 21 69.
Helena Havlíčková

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. V rámci terénních služeb jezdíme
za klienty i do České Třebové. 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: 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.

INZERCE

