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Českotřebovský  zpravodaj
 LEDEN 2020KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/1/2020 středa

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA KOZLOVSKÝ KOPEC
KČT Česká Třebová vás zve na 17. Novoroč-
ní výstup na  Kozlovský kopec. Projděte se 
na  Nový rok přírodou za  námi odkudko-
liv do  Chaty Maxe Švabinského, čekat tam 
na vás bude od 11 hodin naše členka Eliška 
Kodytková a manželé Pávkovi s kytarou.

7/1 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábě-
ní i nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a děti mladšího školního věku s  ro-
diči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné. 
Na akci bude představen projekt Lovci perel.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE 
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a to zejména začátečníkům. Setkání se 
uskuteční na téma Čteme kurent. Cena kaž-
dé lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

9/1 čtvrtek

1. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: JEHELNÍČEK
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky: šicí 
stroj (lze zapůjčit) a  šicí potřeby, nařeza-
né čtverce v cm: 4× (6 × 6) různé barvy, 8× 
(6 × 6) stejné barvy, 2× (8 × 8) různé bar-
vy, 1× (11 × 11) spodní díl a  výplň. Lektor-
né: 30 Kč členky Klubu Červenka a  60 Kč 
ostatní účastníci. Další informace na strán-
ce http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

KPH – 58. koncertní předplatné, 
512. hudební večer 
JAN JIRASKÝ (KLAVÍR)
19:00 / Malá scéna
Jan Jiraský – laureát mnoha mezinárodních 
klavírních soutěží. Jako interpret je známý 
zejména koncertními sériemi, na  kterých 
provádí kompletní klavírní cykly. 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.

10/1 pátek

ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND
20:00 / Modrý trpaslík
Nekorektní písňová show o  Bohu, lásce 
a  smrti. Svérázný „polyester“ tuzemské 
kulturní scény se tentokrát publiku před-

staví jako nekompromisní textařka, i  jako 
pohříchu kompromisní, ale nakonec ještě 
biologicky udržitelná zpěvačka. Ve  zhruba 
dvouhodinové, v  mnoha směrech vskutku 
nekorektní písňové férii zazní ty nejznáměj-
ší i  nejzásadnější světové hity: Od  výběru 
z  jazzových standardů přes dílčí exkurze 
do  repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, 
Davida Bowieho, skupin Rammstein, Boney 
M. a dalších superhvězd, až po něžné a režné 
balady ze zpěvníku mexické superdivy Cha-
vely Vargas. Jízdné: 200 Kč.

11/1 sobota

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
16:00 / Kostel sv. Jakuba Česká Třebová
Tradiční koncert v  rámci Tříkrálové sbírky. 
Účinkuje Pěvecký sbor Církve adventistů 
sedmého dne v České Třebové a Smíšený pě-
vecký sbor Bendl pod vedením Josefa Men-
šíka a Davida Lukáše. Vstupné dobrovolné.

12/1 neděle

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

13/1 pondělí

KONCERT  
PRO PŘÍPRAVNÉ ROČNÍKY ZUŠ 
17:00 / Malý sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

REKONSTRUKCE UTØYI
18:00 / Městská knihovna – Teenspace

Jak se dá zrekonstruovat něco tak strašlivé-
ho? Několik přeživších se pomocí intimního 
scénického experimentu pokusilo zprostřed-
kovat zážitek útoku na  norský letní tábor 
v roce 2011. Dokument, 98 min. Vstup zdar-
ma.

14/1 úterý

MALÝ MUZEJNÍK 
16:00 a 17:00 / Městské muzeum 
Je určen dětem od  5 do  12 let. Setkání se 
uskuteční na  téma Včelař. Cena každé lekce 
je 20 Kč. Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ
19:00 / Velký sál kulturního centra
V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na za-
čátku 20. století věhlasná vinárna „V chaloup-
ce“, kam čas od  času zavítal i  charismatický 
Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující 
fakta s  fikcí, se k  nám vrací, aby zavzpomí-
nal na dobu největší slávy filmových ateliérů 
na  Barrandově. Je láska jen Fata morgána? 
Sex, drogy a swing. Módní salon Rosenbaum 
a reklamy Baťa. Lesk a bída filmových legend 
a  hvězd Barrandova. Adina – Lída – Miloš 
Havel – R. A. Dvorský. To vše za doprovodu 
swingových písní, které podtrhují atmosféru 
tehdejší rozporuplné doby. 
Hrají: Kateřina Kráľovská Steinerová, Vlasta 
Žehrová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric. Režie: 
Vlasta Žehrová. Vstupné: 380 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.

15/1 středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14:30–17:00 / Gymnázium Česká Třebová
Bude pro vás připravena pořadatelská služba 
a předvedení práce v odborných učebnách. 
Informace o  studiu poskytne vedení školy 
v učebně 201 v 15:00 a 16:00.

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / Rosa rodinné centrum
Malování na  textil se šablonami, přijď-
te si vyrobit módní originál pro sebe 
nebo své blízké, lektor Monika Kapla-
nová, přihlášení tel. č. 737  901  339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz. Vstupné 130 Kč.

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

MARKÉTA KUTILOVÁ:  
TURECKU NA DOSTŘEL – VÁLKA V SÝRII
19:00 / Modrý trpaslík
Přednáška. Večer válečné reportérky Marké-
ty Kutilové, novinářky, humanitární pracov-
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nice a  spoluautorky knih Islámskému státu 
na  dostřel I  a  II. Kutilová pracovala jako ko-
ordinátorka na  zahraničních misích Člověka 
v  tísni, společně s  Lenkou Klicperovou se 
dlouhodobě věnuje situaci v Sýrii. Přednáška 
se bude týkat nejen její poslední syrské ná-
vštěvy, z  níž se vrátila před několika týdny. 
Jízdné: 80 Kč. 

16/1 čtvrtek

EKOLOGIE A EKONOMIKA DOMÁCNOSTI
9:00 / Rosa rodinné centrum
Beseda se Šárkou Březinovou. Přijďme se 
vzájemně inspirovat, vyměnit zkušenosti, 
objevit nové možnosti. Jak ekologicky nejen 
uklízet, hospodařit, nebo třeba nakupovat? 
Vstupné = pobytné: 40 Kč.

17/1 pátek

MOVEBREAKERS
20:00 / Modrý trpaslík
Originální fúze elektronických beatů, živých 
nástrojů a neuvěřitelná energie na podiu. To 
jsou MoveBreakers, pražská hudební sku-
pina, která funguje od roku 2015 a za první 
tři roky odehrála přes 150 koncertů. Mo-
veBreakers hrají třaskavý mix disca, funky 
ale i electro-swingu, italského folkloru nebo 
žánrů house a  drum’n’bass a  každý koncert 
je jedinečnou party. Texty písní jsou převáž-
ně v  anglickém jazyce, ale nechybí čeština, 
italština, francouzština nebo dokonce srbšti-
na. Jízdné: 150 Kč.

18/1 sobota

PŘÍMÉ SPOJENÍ  
PŘEDNÁŠKA MUDR. T. LEBENHARTA 
10:00 / Malá scéna
PŘÍMÉ SPOJENÍ - naprosto zásadní věc v na-
šem životě. Setkání s autorem známé knihy 
Svlékl jsem bílý plášť MUDr.  Tomášem Le-
benhartem je ojedinělá příležitost k  zamy-
šlení nad vlastním zdravím a  odpovědným 
přístupem k němu. Pořádá SK Geodézie Čes-
ká Třebová a  ROSA rodinné centrum Česká 
Třebová. Výtěžek ze vstupného bude celý 
věnován ROSE rodinnému centru. Vstupné: 
150 Kč.
Předprodej vstupenek v  rodinném centru 
(tel. 724  986  435) a  v  pokladně Malé scény 
před začátkem přednášky.

21/1 úterý

TÝDEN HOKEJE
15:00 / Zimní stadion
Všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
mají jedinečnou možnost vyzkoušet si zdar-
ma, jaké to je být hokejistou. Pořádá mládež-
nický hokejový oddíl TJ Lokomotiva Česká 
Třebová ve spolupráci s Českým hokejem.

ŠITÝ ŠPERK
15:00–19:00 / DDM Kamarád

Kreativní kurz pro dospělé a  starší děti. Při-
hlásit se můžete v  kanceláři DDM Kamarád 
nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218. Kaž-
dá akce se bude konat při minimálním počtu 
5 účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpoz-
ději 2 dny před konáním kurzu. V ceně 270 Kč 
je započítán veškerý materiál na  výrobu, 
s sebou přezůvky a brýle, pokud používáte. 
Lektorka: Alena Štegnerová.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ 
17:00 / Městské muzeum 
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vý-
voje výtvarného umění evropského kultur-
ního okruhu. Setkání se uskuteční na  téma 
Rozostřené umění. Kinetismus, videoart, 
instalace. Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: 
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

TIBETSKÉ MÍSY A ZVONKOHRY
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Muzikoterapie. Přijďte zažít neobyčejné se-
tkání. Vy budete pouze sedět a vnímat zvu-
ky tibetských mís i zvonkoher. Pocítíte jejich 
krásu a jedinečnost. Při této relaxaci dochází 
ke zklidnění a zharmonizování těla i duše. Pro 
max. 12 osob. Nutné závazné přihlášení pře-
dem na info@moderniknihovna.cz. Vstupné: 
160 Kč. Délka terapie 120 minut. 

VČERA, DNES A ZÍTRA,  
ANEB FELIX HOLZMANN SE VRACÍ! 
19:00 / Malá scéna
Interaktivní divadelní představení nabízí to 
nejlepší z  Holzmannova celoživotního díla 
a je to, dá se říct, jakýsi průřez jeho kariérou. 
Jedná se o  „BEST OF” výběr z  tvorby Felixe 
Holzmanna a o unikátní, zcela profesionální, 
znovu ztvárnění legendárních scének a  je-
jich uvedení v  souvislém celovečerním zá-
bavném programu.

22/1 středa

GEOLOGIE VS. NEZNALOST, HLOUPOST 
A POLITIKA
17:00 / ZŠ Habrmanova
Přednáška Ing. Jiřího Šury. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová v pracovně příro-
dopisu na ZŠ Habrmanova. 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
19:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

25/1 sobota

BRADAVICKÝ KARNEVAL ČAR A KOUZEL
15:00–17:30 / Restaurace Na Horách
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve všechny 
děti a rodiče na karneval, který se bude ko-
nat v   sále restaurace Na  Horách. Vstupné: 
dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, děti do 3 let zdarma 
bez nároku na  místo. Vstupenky si můžete 
zakoupit v  kanceláři DDM Kamarád v  úřed-
ních hodinách od 8. 1. 2020.

CAFÉ INDUSTRIAL
20:00 / Modrý trpaslík
Ostravské trio Café Industrial o sobě tvrdí, že 
hrají něco mezi Hendrixem a bratry Nedvě-
dy. Je prostě alternativou ke všemu. Tu máte 
pocit, že to je indie, tu skoro folk, tam zaplují 
až k art rocku či psychedelii a místy se zmítají 
v řízném bigbítu. Crossškatulkové písně čas-
to sklouznou do dlouhých zasněných pasáží, 
surfují na vlnách nálad a v opakovaných mo-
tivech postupně gradují. Jízdné: 100 Kč.

26/1 neděle

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT 
15:00 / Malá scéna
Divadelní inscenace vznikala na  motivy 
známé české pohádky o  chytrých kůzlát-
kách a  vlkovi, kterému se nepodařilo přes 
veškerou snahu kůzlátka přechytračit. Kůz-
látka, tak jako děti poslouchaly svou ma-
minku a  nikomu neznámému dveře neo-
tevřely, v  tomto případě lstivému vlkovi. 
Nápaditě s  patřičnou dávkou humoru zpra-
cované představení, u  kterého se pobaví 
nejen děti, ale i  dospělí. Pohádka je určena 
dětem 3–9 let. 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.

28/1 úterý

JAK NA CHYTRÝ TELEFON
8:00–11:30 / DDM Kamarád
DDM Kamarád nabízí kurz pro seniory i dal-
ší zájemce, maximální počet je 8 účastníků 
V  případě zájmu je možné domluvit také 
odpolední kurz. Cena je 150 Kč (kurz je do-
tován z projektu Šablony II.). Účastník bude 
seznámen s obecnými základy práce s chyt-
rým zařízením,  konkrétně na platformě An-
droid, od správného nastavení přes běžnou 

http://www.kcct.cz/
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práci v prostředí a základní funkce až po slo-
žitější aplikace a  zefektivnění běžné osobní 
i  pracovní agendy. S  sebou: chytrý telefon 
s  Androidem nebo tablet, nabíječku, pře-
zůvky, poznámkový sešit, psací potřeby, brý-
le (pokud nosíte). Na kurz je možné přihlásit 
se od  6. 1. 2020 do  17. 1. 2020 na  telefonu 
777 292 242 nebo v kanceláři DDM Kamarád. 
Platbu za kurz je nutné uhradit do 17. 1. 2020.

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 
Výuka hudby a hudební život v České Třebo-
vé. Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Martin 
Šebela.

DP Podzim 2019 
VELKÁ ZEBRA  
ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? 
19:00 / Velký sál kulturního centra
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydr-
ží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase 
na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou 
potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň 
částečně utišil, uzavřel ve prospěch své ženy 
vysokou životní pojistku a  předstíral, že se 
na  rybách utopil.  Tento trik úspěšně použil 
v  životě dvakrát a  právě se ho chystá zrea-
lizovat potřetí. Jenomže tentokrát mu osud 
postaví do  cesty problém v  podobě přítele 
z dětství, který ho pozná podle náhodné fo-
tografie v novinách a navštíví ho.
Christian, který měl vždy vše dopodrobna 
naplánováno, musí najednou improvizovat 
a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se svými 
„vdovami“ i  novou snoubenkou. Podaří se 
mu tuto nezávidění hodnou situaci zvlád-
nout i potřetí? Vstupné: 400 Kč.

29/1 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.

30/1 čtvrtek

JAK SE RODÍ ZPRÁVY
17:00 / Městská knihovna
Setkání se zkušenou novinářkou Terezou 
Engelovou o  tom, jak vzniká zpravodajství, 
co obnáší práce zahraniční reportérky a  jak 
porozumět dění daleko za našimi hranicemi.

31/1 pátek

SNOWTUBING RAMZOVÁ
Program DDM Kamarád pro školní děti. 
Cena: 550 Kč (v  ceně je zahrnuto jízdné vla-
kem a jízdné na snowtubingu). V případě ne-
příznivého počasí bude náhradní program 
– OSTRAVA – SVĚT TECHNIKY. Přihlášení pře-
dem v kanceláři DDM nebo telefonicky.

VOJTA VIOLINIST
20:00 / Modrý trpaslík
Přijďte se uvolnit a zatančit si na keltské me-
lodie a domorodé rytmy! Vojta je multiinstru-
mentalista hrající na více nástrojů najednou, 
jako jsou housle, didgeridoo, buzuki, bansuri 
flétna a perkuse. Svým osobitým způsobem 
kombinuje motivy keltské a domorodé hud-
by, kdy za použití zvukové magije živého loo-
pingu vytváří zvuk, jako by hrála celá kapela. 
Pro Vojtu je hudba prostorem, kde se může 
hluboce propojit a  komunikovat jak sám se 
sebou, tak i s ostatními a s místy, kde se ba-
riéry času a úsudku prolínají. Jízdné: 130 Kč.

VÍCEDENNÍ AKCE
18–19/1

VELKÁ CENA ČESKÉ TŘEBOVÉ 2020
Sportovní hala Skalka
9. ročník VC Česká Třebová pořádá JUDO 
Česká Třebová. Pro sportovce bude připra-
veno 5 tatami a judisté očekávají účast přes 
800 závodníků, a  to nejen z  České republi-
ky, ale i  z  Belgie, Bosny a  Hercegoviny, Fin-
ska, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska 
a Švédska. Přijďte se podívat, bude na co!

24–26/1

HERNÍ VÍKEND
DDM Kamarád
Pravidelně nepravidelný Herní víkend pořá-
daný ve  spolupráci s  DDM Kamarád Česká 
Třebová se bude konat od pátku 24. 1. 2020 

od 18:00 hod. do neděle 26. 1. 2020 do 12:00 
hodin. Téměř nonstop hraní moderních des-
kových a karetních her. Ve fondu je na výběr 
přes 120 druhů her. S sebou přezůvky. Vstup-
né na celý Herní víkend je 40 Kč.

1–2/2

KRASOBRUSLAŘSKÝ SUPERVÍKEND
Zimní stadion Česká Třebová
Pořádá Krasobruslařský klub Česká Třebová.

VÝSTAVY
10–31/1

DĚNÍ V KRAJINĚ – TOMÁŠ ŠMILAUER
Výstavní síň kulturního centra
Malby Tomáše Šmilauera vycházejí z  krajin, 
v  nichž se autor dopracoval vysoké míry 
abstrakce. Vernisáž se uskuteční 9. 1. 2020 
v  17:00 hod. Otevřeno denně 9:00–12:00 
a 14:00– 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

2/12/2019–5/1/2020

TŘPYTIVÉ SVÁTKY
Městské muzeum
Návštěvníci se mohou těšit na  betlémy, 
vánoční ozdoby a  dekorace ze sbírek čes-
kotřebovského muzea, Regionálního muzea 
v Chrudimi i od soukromých vlastníků. Výsta-
va potrvá do neděle 5. ledna 2020.

24/1–15/3

REKORDY A KURIOZITY  
ZE SVĚTA ZVÍŘAT - SAVCI
Městské muzeum
Vernisáž výstavy proběhne ve  čtvrtek 
23. ledna 2020 od  17 hodin. Úvodní slo-
vo pronese Bc.  Pavla Šedivá, vystoupí děti 
z  DDM Kamarád. Výstava potrvá do  neděle 
15. března 2020. Interaktivní putovní výstava 
Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je za-
měřena na zajímavosti ze života savců a zá-
žitkovým způsobem přibližuje dovednosti, 
které jsou jim vlastní. Pro školy je možné ob-
jednat doprovodný program. 

leden–březen

ÚHEL POHLEDU
Městská knihovna
Výstava fotografií Kamily Šefcové.

KINO SVĚT
2/1 čtvrtek

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (USA) 2D 
17:00
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Od-
pověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí 
její ledové království. Společně s Annou, Kris-
toffem, Olafem a  Svenem se královna Elsa 
vydává na  nebezpečnou a  pozoruhodnou 
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obá-
vala, že je pro svět příliš mocná. Ve  snímku 
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Ledové království 2 musí doufat, že je mocná 
dostatečně. Režie: J. Lee, Ch. Buck. Mládeži 
přístupno, animovaný, muzikál, rodinný, čes-
ký dabing, 139 min. Vstupné: 100 Kč.

4/1 sobota

ZAKLETÉ PÍRKO (ČR) 2D 
17:00
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými 
sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne 
najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince 
Vítka, zakletého do  ptačí podoby. Když zlé 
sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným 
mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmi-
zí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, 
že ho Aninka najde kdesi ve světě. A  tak se 
dívka vydává na  cestu za  záchranou svého 
milého. Jejím průvodcem se stává vodník, je-
hož na počátku putování zachrání před zlým 
sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodruž-
ství i  legrace. A  přestože vodnická kouzla 
dokáží Anince pomoci, jak k  uzdravení ne-
mocných, tak na obranu proti loupežníkům, 
k  záchraně Vítka bude potřeba především 
pravá láska. Hrají: A. Chocholatá, L. Pavlá-
sek, P.  Urban, Š. Vaculíková... Režie: Zdeněk 
Troška. Mládeži přístupno, pohádka, 94 min. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

6/1 pondělí

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (SLOVENSKO) 2D 
19:00
Láska má mnoho podob a nakonec si najde 
každého, vzkazuje zimní romantická ko-
medie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná 
těsně před Vánocemi a  končí na  Nový rok. 
Film se odehrává v pohádkově zasněžených 
Vysokých Tatrách, kde se na  jednom místě 
sejde parta kamarádek, jejich blízcí i  úplní 
cizinci. Každý z  nich tu má svůj vlastní pří-
běh. Během několika dní dovolené bude 
někdo z nich čelit především trapasům, jiný 
zas životním výzvám nebo změnám, někdo 
bývalým a  jiný naopak budoucím láskám. 
Na všechny bez rozdílu ale čeká řada roman-
tických a  komických situací a  jedno velké 
překvapení. Hrají: T. Pauhofová, Z. Norisová, 
J. Prachař, J. Bartoška... Režie: J. Kroner. Mlá-
deži přístupno, romantický, komedie, 95 min. 
Vstupné: 130 Kč.

9/1 čtvrtek

CATS (USA, VELKÁ BRITÁNIE) 2D 
19:00
Příběh se odehrává na legendárním kočičím 
bále, který se odehrává jednou ročně a jed-
na vybraná kočka na něm vždy dostane šan-
ci na  nový život. Volbu provádí ta nejstarší 
z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni 
se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se 
právě oni stali těmi vyvolenými. Režie: T. Ho-
oper. Mládeži přístupno od  12 let, muzikál, 
titulky, 106 min. Vstupné: 130 Kč.

10/1 pátek

BIO SENIOR
ŽENSKÁ NA VRCHOLU (ČR/SR) 2D 
17:00
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná 
majitelka biokavárny Helena (Anna Polív-
ková), odjíždí na  popud své tety Ely (Jana 
Krausová) s  nadšeným osmiletým synem 
Mikulášem strávit advent na horách, aby se 
tak vyhla svému citovému problému. Díky 
své roztržitosti a  hře osudu se ocitá ve  vy-
sokohorské chatě Samota. Tam potkává dva 
muže, ač o  žádné seznamování opravdu 
nestojí. Jedním je horal a milovník adrenali-
nových sportů Richard (Martin Dejdar) a dru-
hým, jeho bratr (Marek Němec), vážený člen 
horské služby, ale hlavně milovník žen a zá-
bavy. Tahle nesourodá partička se ve  sně-
hem zapadané Samotě rozhodně nenudí. 
Režie: L. Kny. Mládeži přístupno, romantická 
komedie, 105 min. Vstupné: 60 Kč.

11/1 sobota

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU (USA) 2D 
17:00
Bylo by téměř nemožné najít dva tak odliš-
né hrdiny, jako jsou legendární superšpión 
Lance Sterling a  geniální vynálezce Walter 
Beckett. Agent Lance je kultivovaný, ele-
gantní, nonšalantní, prostě naprosto doko-
nalý za  všech okolností. Zatímco Walter… 
není. Ten je prostě jen geniální. Náročnou 
universitu vystudoval už v  patnácti letech 
a teď zrovna pracuje na tajných výzkumných 
projektech pro ještě tajnější vládní službu. 
To, že se tito dva dají někdy dohromady jako 
parťáci v akci, by si nedokázal asi představit 
ani ten největší padouch. Jenže na to dojde 
právě teď, kdy je potřeba zachránit svět před 
jedním takovým, před Kellerem Killianem, 
zlosynem číslo 1. Walter je totiž vynálezcem 
biodynamického maskování, které špiónům 

umožní dokonalý převlek. Či spíše převtěle-
ní. A tak se díky tomuto vynálezu Lance pro-
mění v  statečného, divokého, majestátního 
a dokonale nenápadného tvora… v holuba. 
Režie: T. Quane, N. Bruno. Mládeži přístupno, 
animovaná komedie, český dabing, 104 min. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

18/1 sobota

DOLITTLE (USA) 3D 
17:00
Příběh výjimečného muže, pozoruhodného 
zejména tím, že si mnohem víc než s  lidmi 
rozuměl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor 
Dolittle ovšem není nudný veterinář, nýbrž 
stoprocentní dobrodruh, po  jehož boku se 
nelze nudit. Hrají: R. Downey Jr., A. Bande-
ras... Režie: S. Gagha.n Mládeži přístupno, 
komedie, rodinný, český dabing. Vstupné: 
150 Kč.

20/1 pondělí

MŮJ PŘÍBĚH (ČR) 2D 
19:00
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje 
na  úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové 
lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, 
a  tak Elizabeth v  jediném okamžiku ztratí 
úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se 
však zdálo být koncem, může se stát novým 
začátkem. Elizabeth odjíždí na  Moravu, aby 
se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastní-
mi démony. S pomocí tety Marie, která jí byla 
celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných pří-
telkyň začíná hledat cestu k novému životu, 
ale především víru v  sebe sama. Z  drsného 
pádu a  procitnutí se zrodí prozření a  Eliza-
beth dostává druhou šanci na  opravdové 
štěstí i skutečnou a bezpodmínečnou lásku. 
Elizabethin příběh vypráví o  neuvěřitelné 
snaze dostat se ze dna, o  ozdravné síle hu-
moru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srd-
ce a nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím 
motorem našich životů. Hrají: V. Svátková, S. 
Rašilov... Mládeži přístupno od 12 let, drama, 
romantický, 90 min. Vstupné: 120 Kč.

22/1 středa

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA (ČR) 2D 
19:00
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž 
jsou dnes plné televizní obrazovky. Film vy-
užívá klišé kriminálního žánru, a  tak se děj, 
který divák zná už z milionu žánrových sním-
ků z  policejního prostředí, stal podhoubím 
pro slovní humor a  do  absurdna gradující 
situace. Na scéně se objevuje major Prubner 
(David Novotný), jeho nová kolegyně Ská-
lová (Hana Vagnerová) a  detektivové Rorýs 
(Martin Pechlát) s  Dymákem (Lukáš Příkaz-
ský). Jejich úkol od  náčelníka kriminálky 
Drátka (Miroslav Táborský) je jasný – vyšetřit 
vraždu Starablažkové. Postupně kriminalisté 
vypátrají, že úspěšně vydírala, a  proto se jí 
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někdo zbavil. Ale mnoho stop nemají. Jen to, 
že jde o  pomstu. Režie: M. Šmídmajer. Mlá-
deži přístupno, komedie, 95 min. Vstupné: 
130 Kč.

24/1 pátek

BIO SENIOR
ŠPINDL 2 (ČR) 2D 
17:00
Silvie je úspěšná lékařka a  věří, že konečně 
našla recept i  na  šťastný vztah. Renata je 
manželka známého spisovatele, ve  svých 
kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu 
k  lepšímu životu, ale v  jejím vlastním životě 
jeden osudový prvek schází. Herečka a  ta-
nečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté 
kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem 
– muzikantem... A  chlapi z  horské služby 
jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by 
se všechny příběhy mohly protnout a vyře-
šit než v zasněženém Špindlu? Hrají: R. Fiala, 
K. K. Hrachovcová, A. Čtvrtníčková, F. Blažek... 
Režie: R. Balaš. Mládeži přístupno od 12 let, 
komedie, 107 min. Vstupné: 60 Kč.

25/1 sobota

SNĚŽNÁ MELA (KANADA,  
VELKÁ BRITÁNIE, USA, JIŽNÍ KOREA) 2D
17:00
Napínavé a  zároveň veselé dobrodružství 
polárního lišáka Bleska, který má velký sen, 
stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho 
první zásilka ho ale zavede do tajuplné po-
lární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto 
Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. 
Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zasta-
vit, a tak začíná jedna velká sněžná mela. Re-
žie: A. Woodley. Mládeži přístupno, animo-
vaný, komedie, dobrodružný, český dabing, 
92 min. Vstupné: 110 Kč.

27/1 pondělí

POD VODOU (USA) 2D
19:00
Je to možná nejhorší a  nejnebezpečnější 
pracoviště na Zemi. Podmořská vědecká la-
boratoř stojí na  jednom z  nejhlubších míst 
mořského dna. Je obklopena naprostou 
temnotou, svírána strašlivým tlakem, teplo-
ta okolní vody se blíží nule. Výzkumný tým 
provádí sondážní vrty, když přijde nečekané 
a ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpeč-
né prostory laboratoře se stávají smrtelnou 
pastí. Jednotlivé části vědeckého komplexu 
jsou extrémními tlaky vody drceny jako pa-
pírové krabice. Jedinou šancí pro přeživší 
členy posádky je evakuace pomocí hlubin-
ných skafandrů. Jenže v  okamžiku, kdy se 
ocitnou mimo zdevastovanou stanici, zjistí, 
že jejich zásahy do mořského dna a násled-
né zemětřesení probudily něco, co do  této 
chvíle zůstávalo ukryté pod mořským dnem. 
Něco neznámého. Něco děsivého. Hrají: 
K. Stewart, V. Cassel... Režie: W. Eubank. Mlá-
deži přístupno od  12 let, sci-fi, horor, akční, 
titulky, 95 min. Vstupné: 120 Kč.

29/1 středa

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR, SR) 2D
19:00
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má 
dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kama-
rádku Simonu, které se právě obrátil život 
vzhůru nohama. Simona je čerstvě po  roz-
vodu a snaží se vyrovnat s  tím, že její jede-
náctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť 
zažene seznámením s  výstředním uměl-
cem Viktorem, pro kterého se stává múzou. 
Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale 
i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný 
ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když 
potkává okouzlujícího podnikatele, vdovce 
Marka a jeho dcerku, láska na sebe nenechá 
dlouho čekat. Až na to, že jejich vztah je pod 
drobnohledem Markovy tchyně Evy, která 
byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky, je 
jejich společné soužití téměř idylické. Do je-
jich životů však zasáhne nečekaná krize. 
Hrají: E. Balzerová, T. Dyková, P. Hřebíčková... 
Režie: M. Ferencová. Mládeži přístupno, ko-
medie. Vstupné: 130 Kč.

31/1 pátek

SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY 
(VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, uděla-
li bordel a  zmizeli stejně rychle, jako přišli. 
Legendárním koncertem Anglie tu bude na-
vždy oslavili 30 let a zmizeli znovu. Naštěstí 
ho zaznamenali pro velká plátna kin… Režie: 
J. Temple. Mládeži přístupno od  15 let, hu-
dební, dokumentární, titulky, 75 min. Vstup-
né: 100 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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