Českotřebovský zpravodaj
KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

2/9 pátek

DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO
13:00
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko zve všechny
příznivce, přátele cyklistiky a veřejnost na
cyklistický výlet regionem. Sraz účastníků je
ve 13 hodin na hrázi rybníka Hvězda na jižním okraji obce Třebovice.

6/9 úterý

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů. Koordinační schůzka. Cena lekce je
20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

DOZVUKY LÉTA
14:00 / fotbalový stadion Pod Jelenicí
Druhý ročník hudebního festivalu. Těšit se
můžete na kapely Zrcadla, The Attics, Mother’s Angels, Potato Pancakes, WALDA
GANG a 375 m n. m. Po závěrečném ohňostroji bude festival pokračovat formou
afterparty v baru Infinity, kde zahraje Filla
The DJ a jeho host DJ Dom. Doprovodný
program bude zajištěn v podobě dětského
koutku se skákacím hradem, fireshow a závěrečného ohňostroje. Akce je charitativní.
Část výtěžku pomůže malé Šárince Jansové se zakoupením chodítka. Doporučené
vstupné: 150 Kč. Akci pořádá spolek Pro vás
od nás.

O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO
9:00–14:00 / Hospůdka u Sitařů, Kozlov
4. ročník šachového turnaje. Zváni jsou
všichni příznivci královské hry – jak amatérští
nadšenci, tak závodní šachisté. V ceně startovného (200 Kč) je i výborný oběd. Přihlásit
se můžete na e-mailu ivoprax@gmail.com.
Těší se na vás pořadatelé ze Šachového oddílu Česká Třebová.
4/9 neděle

LOKOMAN TRIATLON
9:45 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Triatlonový závod pro širokou veřejnost vedený terénem kolem Kozlova, Hor a Javorky. Závodníky na kratší trase čeká 300 m
plavání, 13 km cyklistiky a 4 km běhu. Delší
trasa s parametry 0,75/25/8. Pro děti jsou
v parku připraveny závody v běhu a v duatlonu (kolo + běh). Konec registrací na místě
pro dětské závody v 9:45, pro hlavní závod
v 10:30. Více informací a online registrace na
www.lokoman.cz. Pořadatel Marcel Ludwig.

10/9 sobota

TRADIČNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL LÉTÁNÍ 2022
letiště Aeroklubu Česká Třebová
Přílety strojů od dopoledních hodin. Jednotlivá vystoupení UL strojů. Prezentace prací
modelářů a jejich letové ukázky. Seskok parašutistů. Letové ukázky replik historických
letounů. Historická válečná letadla (JAK3K
a Mustang P-51). Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Sociální zázemí bude k dispozici. Pořádá Aeroklub Česká Třebová.
TRAIL HUNTER DAY
10:00–17:00 / Bike resort Peklák
Třetí ročník celodenní akce, kdy nejznámější
český biker připraví program pro fanoušky
terénní cyklistiky.
O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
10:00 / zimní stadion
Hokejový turnaj. Pořádá HC Kohouti Česká
Třebová.
13/9 úterý

3/9 sobota

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT
10:00 / Přívrat
12. ročník soutěže ve vaření kotlíkového
guláše s kulturním programem. Akce vhodná pro všechny gurmány a milovníky piva.
Vstupné dobrovolné.

ZÁŘÍ 2022

8/9 čtvrtek

BAREVNÝ DEN S ODPADY
9:00–15:00 / Staré náměstí
Zábavně naučná akce, která hravou formou
informuje o smyslu třídění odpadů. Připraveny jsou hry a kvízy, informační stan Tondy
Obala, ukázky recyklovaných materiálů, velké nafukovací atrakce a také proběhne fyzická analýza směsného komunálního odpadu.
VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: MALÉ PROSTÍRKY
15:00–17:00 / kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky: šicí
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby. Dva druhy
vánočních látek (nejlépe kontrastní světlá–
tmavá). Na hvězdu 20×20 cm, na šestiúhelník uprostřed 13×13 cm. Jednostranně lepící
výztuha (např. RONOFIX), fólie nebo tužší papír na šablonu. Lektorné: 50 Kč. Pořádá Klub
Červenka, z. s. Podrobnosti na stránkách
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ V JAVORCE
16:00 / park Javorka
Sraz u sochy Šárky v Javorce. Čtení příběhů
a hraní her. Podložky na sednutí budou k dispozici na místě. V případě deštivého počasí
se akce nekoná. Účastníci obdrží samolepku
do pracovního sešitu Knížkohraní. Vstupné
dobrovolné. Akci pořádá městská knihovna.
14/9 středa

SOKOTRA – OSTROV PROTIKLADŮ
17:00 / přírodovědná učebna ZŠ Habrmanova
Přednáší Ing. Michal Hejna. Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.
15/9 čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST
15:00 / školní zahrada vedle Rosy
Na co se těšit a co si společně užít? Obří bubliny, tvořivé dílničky, hry pro malé i velké,
malování na obličej, opékání na ohni. Zpěvem a hudbou k radosti nás oblaží skupina
MANTROVNÍCI. S sebou piknikové deky (pár
máme na zapůjčení) a něco k opékání (bude
možnost i zakoupit), budou připraveny domácí limonády, čaj a káva, napečené dobroty. Pořádá Rosa rodinné centrum.

9/9 pátek

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
9:00–13:00 / Staré náměstí
Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného
systému ČR.

18/9 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM
ORCHESTREM ČESKÁ TŘEBOVÁ
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
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19/9 pondělí

JDE V ŽIVOTĚ O NĚCO VÍC?
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová – Klácelova 1
Úvodní přednáška kurzů Alfa o hledání
a nalézání smyslu lidského života. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse do
21:00. Vstup zdarma. Další informace na
kurzyalfact@seznam.cz.
20/9 úterý

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o železniční techniku
a historii. Setkání se uskuteční na téma Ozubnicová dráha Tanvald–Kořenov–Harrachov.
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel Stejskal.
21/9 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.
Kromě tipů na leporela a knížky nechybí nápady na hry a říkanky. Je to také místo pro
seznámení se s novými lidmi. Vstupné dobrovolné.
22/9 čtvrtek

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–11:00 a 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček,
postýlek a dalších věcí pro děti.
LISTOVÁNÍ: FAKE NEWS CHALLENGE!
18:30 / Městská knihovna
Velmi interaktivní představení naznačí, jak
a proč se nás snaží dezinformovat. Fake news,
dezinformace a alternativní fakta – jedná
se o fenomén posledních let, nebo jsou tu
s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak
je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští?
A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? V hlavních rolích scénického čtení Alan
Novotný a Jiří Ressler. Vstupné: 80 Kč.
KPH 524. hudební večer
SOLITUTTICELLI CELLO ENSEMBLE
(VIOLONCELLOVÉ KVARTETO)
19:00 / Malá scéna
Objevte krásu zvuku violoncell prostřednictvím brněnského souboru profesionálních
hudebníků, jehož repertoár zahrnuje nejen
díla klasické hudby, ale také pop, rock, jazz/
ragtime a filmové melodie. Členkou souboru
je Českotřebovačka Alžběta Rolečková Poukarová. Vstupné: 180 Kč.
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.
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24/9 sobota

CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH
10:00 / sportovní areál na Horách
Tradiční přespolní běh po lyžařských tratích.
Závod je určen jak pro trénované, tak pro
netrénované běžce i pro veřejnost. Jsou zde
zastoupeny všechny věkové kategorie. Pro
širokou veřejnost je zařazen lidový běh na
1 km. Přijďte si zazávodit a zafandit. Srdečně
zvou pořadatelé Orla Česká Třebová.

Hrají: P. Zedníček, M. Procházková, O. Novák,
J. Švandová, M. Maděrič… Režie: Jakub Nvota. Vstupné: 420 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu
v předprodeji v Inf. centru městského muzea, či v kulturním centru a 1 hodinu před
začátkem u pokladny.

Mezinárodní varhanní festival
Zdeňka Pololáníka 2022
BARVY HARMONIÍ
Martin Moudrý a Schola cantus gregoriani (CZ)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní hudba a zpěv. Marcel Dupré, Maurice Duruflé, Martin Moudrý, Zdeněk Pololáník. Vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč.
25/9 neděle

DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
15:00 / Malá scéna
Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé
nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár
černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme,
že je to psisko, a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka.
Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti. Pohádka
o malém, nezbedném štěněti, plná hravosti,
humoru, písniček i dojetí. 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.
26/9 pondělí

KDO JE JEŽÍŠ?
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová – Klácelova 1
Přednáška kurzů Alfa o tom, zda Ježíš skutečně existoval a co vlastně hlásal. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse do
21:00. Vstup zdarma. Další informace na
kurzyalfact@seznam.cz.
DP Podzim 2022
LAKOMEC
19:00 / Velký sál kulturního centra
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr
francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské
vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností,
podezíravosti a obav. Strach je to, co nás
ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme.
Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje peníze. V naší inscenaci to
je právě Pavel Zedníček, jehož komediální
mistrovství s nádechem jemné melancholie,
smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento
věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale
s krásou a jiskrou Molièrova jazyka.

27/9 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Setkání se uskuteční na téma
Staré náměstí. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Martin Šebela.

VÍCEDENNÍ AKCE
16–17/9

36. PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ
Přívrat
Kulturní program na návsi v pátek od 17:30
hod., v sobotu od 13 hod. Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, tradiční
bramboráky (i se zelím a uzeným), kuřata na
roštu, vepřová grilovaná krkovička, sekaná,
klobásky a uzené z udírny, trdelníky… pro
děti střelnice a skákací hrad a tak dále. Přívratští hasiči se těší na Vaši návštěvu!
23–25/9

ČESKOTŘEBOVSKÉ VINOBRANÍ
Staré náměstí
Akci pořádá Vinotéka Karla IV.

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Uzávěrka příštího čísla
je 14. září 2022.
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VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin. Ve
středu 28. září otevřeno.

červenec–září

VZDUCH
Městská knihovna
Výstava prací českotřebovské výtvarné skupiny Maxmilián shrnující práce za poslední
dva roky na vzdušné téma.

16/9–6/11

KRAJINA A LIDÉ V MALÍŘSKÉM DÍLE
OLDŘICHA HLAVSY (1889–1936)
Městské muzeum
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. září 2022 od
17 hodin. Úvodní slovo pronesou PhDr. Ludmila Kesselgruberová, PhD. a Stanislav Vosyka. Výstava představí mnohá dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukromých
i veřejných sbírek a zároveň objasní malířovu
vazbu na Českou Třebovou.

KINO SVĚT
1/9 čtvrtek

STŘÍDAVKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
88 min. Vstupné: 130 Kč.

15/9 čtvrtek

BIO SENIOR
PREZIDENTKA (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, romantický, 97 min. Vstupné: 60 Kč.
17/9 sobota

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ (USA) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, dobrodružný, český dabing, 106 min. Vstupné:
130 Kč.
19/9 pondělí

3/9 sobota

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ (USA) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing, 88 min. Vstupné: 140 Kč, děti do
15 let 120 Kč.

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO
KLUKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno, dokument, 111 min.
Vstupné: 120 Kč.
21/9 středa

5/9 pondělí

ŘEKNI TO PSEM (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno, pejskařská komedie,
85 min. Vstupné: 120 Kč.

ARVÉD (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, drama, český
dabing, 120 min. Vstupné: 120 Kč.
24/9 sobota

7/9 středa

HÁDKOVI (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, 95 min.
Vstupné: 130 Kč.

PLANETA PRAHA (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, dokument, 83 min.
Vstupné: 100 Kč.
28/9 středa

8/9 čtvrtek
9–30/9

TAJEMNÉ AKTY PETRY SKOUPILOVÉ
Výstavní síň kulturního centra
Fotografie Petry Skoupilové se věnují takřka
výhradně ženě, její přirozenosti a kráse, nazírané citlivým a chápavým ženským okem.
Na rozdíl od mužů volí civilní, neateliérové
prostředí, vytvářející tiché souznění ženské
pospolitosti. Vernisáž se uskuteční 8. 9. 2022
v 17:00 hod. Otevřeno denně 9:00–12:00
a 14:00–17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
10–19/9

SVĚT NETOPÝRŮ
Ekocentrum Podorlicko
Vernisáž a netopýří noc s vycházkou v doprovodu zoologa Jakuba Vrány začíná v pátek 9. 9. 2022 v 18:00 v Ekocentru Podorlicko
(Podbranská 959).
Výstava bude otevřena od 9 do 11:30 a odpoledne od 12:30 do 17:00. Pro děti jsou připraveny herní prvky, pro školní kolektivy je kvíz.
Výukový program „Svět netopýrů“ pro školy
lze objednat na telefonu 702 292 352.

JAN ŽIŽKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, životopisný, historický, drama, akční, český dabing, 125 min.
Vstupné: 140 Kč.

INDIÁN (ČR, SR, POLSKO) 2D
19:00
Mládeži přístupno, komedie, 94 min. Vstupné: 140 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

10/9 sobota

CESTA DO TVOJZEMÍ (ČR, SR, BELGIE) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, český dabing, 86 min. Vstupné: 60 Kč.
12/9 pondělí

VELKÁ PREMIÉRA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
90 min. Vstupné: 120 Kč.
14/9 středa

BULLET TRAIN (USA) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, akční komedie,
titulky, 127 min. Vstupné: 120 Kč.
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