
zpravodajČeskotřebovský

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz LEDEN 2020

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU MŮŽE ZAČÍT

FÚZE ČESKOTŘEBOVSKÝCH NOVIN  
A ČESKOTŘEBOVSKÉHO ZPRAVODAJE
Od července 2016 do prosince 2019 vy-
dávalo město Česká Třebová ve  spolu-
práci s  Městskou knihovnou Česká Tře-
bová informační měsíčník pro občany 
města – Českotřebovské noviny. 
Dne 9. prosince 2019 zastupitelé měs-
ta schválili fúzi Českotřebovských no-
vin a  Českotřebovského zpravodaje, 
ze které vyplynulo mimo jiné násle-
dující: 
• Od ledna 2020 se mění název městské-
ho periodika na Českotřebovský zpravo-
daj. 
• Vydáváním byla pověřena městská 
knihovna. 
• Uzávěrka pro posílání příspěvků je vždy 
14. den v měsíci. 
• Nově je možné objednat si otištění 
vzpomínky na  zesnulé ve  zpravodaji 
u  Pohřební služby městské společnosti 
Eko Bi s. r. o. na  adrese Hřbitovní 1160, 
Česká Třebová. 

Cílem Českotřebovského zpravodaje 
bude i nadále předávat občanům infor-
mace o  dění ve  městě Česká Třebová, 
z městského úřadu a od místních orga-
nizací nejen v  oblasti kultury, školství, 
volného času a  sportu. Součástí bude 
přehled plánovaných událostí v  daném 
měsíci dle data konání, tzv. kalendář 
akcí.
Další informace včetně ceníku inzerce 
či archivu předchozích čísel naleznete 
na www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
Českotřebovský zpravodaj bude doručo-
ván do každé domácnosti v České Třebo-
vé, včetně místních částí Kozlov, Lhotka, 
Skuhrov a Svinná, poslední dny v měsíci. 
Volné výtisky aktuálního čísla Českotře-
bovského zpravodaje budou v  omeze-
ném množství do  rozebrání k  dispozici 
v  Turistickém informačním centru (re-
cepce městského muzea), v  městské 
knihovně, na obecním úřadě v obci Pří-
vrat, Rybník, Semanín a Třebovice.

Přeji vám klidný závěr letošního roku 
a vydařený rok 2020.

Hana Sychrová, redaktorka 

Městská knihovna Česká Třebová 
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

+420 737 525 001 

Zastupitelstvo schválilo 9. prosince 2019 
oficiální stanovisko města pro územní 
řízení v  souvislosti s  přestavbou želez-
ničního uzlu a příslušným protihlukovým 
opatřením. Tím se uzavírá dvouleté úsilí 
o  zajištění přijatelného řešení, které by 
bylo v souladu se zákony, nezničilo kolorit 
města, ale také umožnilo výraznou reduk-
ci hluku ze železničního provozu.
V  roce 2018 město jednoznačně odmítlo 
původní protihlukovou studii, která by 
znamenala výstavbu téměř 6 km protihlu-
kových stěn vysokých až 5 metrů. Pod-
porou tomuto rozhodnutí bylo i  téměř 
2  000 podpisů pod peticí „Ne vysokým 
protihlukovým stěnám v České Třebové!“. 

Přístup našeho města vyústil ve schválení nové metodiky pro protihlukové výpočty a Čes-
ká Třebová je tak prvním městem, kde je uplatněna. Tato metodika počítá nejen s  novým 
a modernějším železničním spodkem a svrškem, ale také odečítá z naměřeného hluku určité 
hodnoty podle opatření přímo v kolejišti (např. kolejnicové absorbéry) či podle očekávaného 
zlepšení stavu kolejových vozidel.
Novou studii dostalo město v březnu 2019. Porovnání obou studií:

Studie z roku Délka stěn (m) Max. výška (m) Prům. výška (m)

2018 5 764 5 4,53

2019    955 3 2,59

Tuto novou studii odsouhlasila i příslušná hygienická instituce (nutná podmínka pro územní 
řízení). Délka potřebných stěn byla výrazně zkrácena, stejně tak i výška. 

pokračování na další straně >

ilustrační foto / Michal Horák
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Z veřejných projednávání nové studie pak vyplynuly následující požadavky obyvatel:
 • v ulicích Slovanská a Tykačova se pokusit o náhradu stěn individuálními opatřeními,
 • v ulici Tykačova vyhotovit studii oslunění, která by zhodnotila vliv nových třímetrových stěn 
na světlo v domech,
 • v některých lokalitách požadovali občané prodloužení stěn kolem svých domů,
 • prakticky v celé oblasti od Vil až po odbočku Parník, kde stěny zmizely úplně, si občané přejí 
odhlučnit nějakou nízkou stěnou hlavně kvůli brzdícím nákladním vlakům.
Následovalo několik měsíců jednání u nás i u investora, při kterých bylo dosaženo rozumných 
výsledků. Nepodařilo se odstranit stěny ve Slovanské a Tykačově (striktní stanovisko hygie-
ny kvůli ochraně vnějších prostor) – to chce město kompenzovat závazkem na vybudování 
nehlučného povrchu silnice mezi stěnami a domy. V oblasti Vil a Parníka navrhne investor 
umístění pevných rozebíratelných plotů s max. výškou 2 metry, které by měly napomoci i s ur-
čitým odhlučněním. SŽDC se také zavázala v  souladu s  požadavkem hygieny k  přeměření 
hluku po ukončení stavby.

Jsme na konci dlouhého procesu, který je třeba ukončit jasně definovaným způsobem – defi-
nováním podmínek, za kterých dá město souhlas k územnímu rozhodnutí.

Přestavba železničního uzlu by nám pak měla přinést:
 • čistší, tišší a stabilnější železniční spodek a svršek a méně hluku
 • bezbariérové osobní nádraží 
 • náhradu podchodu od Korada do Borku (dezolátní stav) novou bezbariérovou lávkou
 • náhradu nevyhovujícího podchodu z náměstí Jana Pernera do CZ Loko novým podchodem 
přímo z osobní stanice, a to prodloužením stávajícího podchodu k nástupištím 

Podle harmonogramu schváleného MD ČR by měla stavba probíhat následovně:
do 15. 4. 2020   podání žádosti o územní řízení
30. 10. 2020   vydání územního rozhodnutí
30. 11. 2020   nabytí právní moci úředního rozhodnutí
01/2021 – 08/2022 výběrové řízení na zhotovitele 
   a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
09/2022   žádost o stavební povolení
07/2023 – 07/2029 realizace stavby

Je samozřejmé, že se bude město dále v celém procesu angažovat. Je třeba dořešit například 
odvod dešťových vod či technologii stavby, aby byl život ve městě co nejméně omezen. Ko-
nečně už se ale také dočkáme modernějšího osobního nádraží a dořešení všech problémů se 
stávajícími podchody. O dalším postupu jednání budeme samozřejmě, tak jako dosud, veřej-
ně informovat.

Dalibor Zelený, místostarosta města

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás s  příchodem nového 
roku srdečně pozdravila a popřála Vám, aby 
to byl rok úspěšný, naplněný zdravím, spoko-
jeností a pohodou. Těším se na společná se-
tkávání v našem městě a na další spolupráci. 
Příchod nového roku je vždy časem pro bi-
lancování a rekapitulaci. I já si dovolím v ně-
kolika řádcích krátce shrnout loňský rok i to, 
co se chystá v roce 2020. 
Změnou, kterou jste zaznamenali již na prv-
ní pohled, je, že se k Vám dostává první číslo 
periodika, které vzniklo sloučením Českotře-
bovského zpravodaje a  Českotřebovských 
novin. V obsahu budete pravidelně nacházet 
informace o dění ve městě, ale i rubriky, které 
byly součástí původního zpravodaje. Nové 
periodikum nese název Českotřebovský 
zpravodaj, který odkazuje na  dlouholetou 
tradici tohoto českotřebovského měsíčníku. 
Při této příležitosti děkuji panu Milanu Miko-
leckému za  mnohaletou a  neúnavnou práci 
pro toto periodikum. Věřím, že budete s no-
vým formátem a  obsahem spokojení a  my 
budeme rádi za Vaše postřehy a náměty. 
Pokud jde o hodnocení uplynulého roku, je 
třeba poznamenat, že na  velké kroky a  vý-
sledky je jeden volební rok poměrně krát-
ká doba. Přesto však se podařilo realizovat 
několik již připravených projektů, o  kterých 
jste byli průběžně informování (např. průtah 
1/14, oprava ul. Litomyšlské, Dukelské, opra-
va sociálních zařízení v  MŠ a  ZŠ, dokončení 
parkoviště pod Peklákem jako součást Bike 
resortu Peklák…). Byla zahájena první etapa 
rekonstrukce a  zateplení MŠ Habrmanova 
a započata další oprava Červeňáku, také byla 
podána žádost o dotaci na dokončení zázemí 
lehkoatletického stadionu. Za  zmínku stojí 
i  zavedení elektronického hlasování na  jed-
nání zastupitelstva či finalizace stanoviska 
k protihlukovým opatřením spojeným s při-

Divadelní předplatné sezóna jaro 2020 na straně 10.

pravovanou velkou modernizací železniční-
ho dopravního uzlu. 
V  tomto roce plánujeme opravy dalších ko-
munikací (v centru např. Smetanovy ulice, ale 
i některých ulic v odlehlejších částech měs-
ta). Počátkem roku očekáváme zpracování 
studie parkování ve  městě, z  níž vyplynou 
další úkoly pro vedení města. Ještě v  první 
polovině roku vzniknou přestavbou domu 
č. p. 205 čtyři nové byty, s dalšími počítáme 
do  budoucna také v  Klácelově ulici č. p.  7, 
jednáme s vlastníky o výkupu pozemků pro 
rodinnou výstavbu. Jednání probíhají také 
ve  věci výkupu pozemků nezbytných pro 
realizaci kruhového objezdu u Korada. Bude 
dokončena rekonstrukce sociálních zařízení 
v MŠ U Koupaliště, MŠ Vinohrady a ZŠ Ústec-
ká, druhá etapa celkové rekonstrukce čeká 
MŠ Habrmanova. Díky získané dotaci začne 
na jaře realizace parku s hřištěm na Trávníku. 
Mezi celou řadou úkolů pro letošní rok je 
i přijetí nového územního plánu a také řeše-
ní odpadového hospodářství. Byla vytvořena 
koncepce, ze které vycházejí žádosti o dota-

ce na  dotřiďovací linku a  kompostárnu, bu-
deme se však muset soustředit také na pod-
poru třídění odpadu v  domácnostech, kde 
shledáváme velké rezervy. Naší snahou je 
i vytváření důstojného prostředí pro naše se-
niory, proto byla zadána studie na kompletní 
modernizaci budovy B Domova pro seniory. 
Navážeme také na kroky učiněné v loňském 
roce ve věci privatizace městských bytů. Na-
dále chceme podporovat kulturní a sportov-
ní aktivity a pokračovat v započaté spoluprá-
ci s partnerskými městy. 
O  všech připravovaných i  realizovaných 
akcích budete pravidelně informováni ne-
jen na  stránkách tohoto periodika, ale také 
na  webových stránkách města a  sociálních 
sítích. 
Vážení spoluobčané, štěstí nejsou jen velké 
věci, mnohdy jsou to právě maličkosti, které 
rozzáří náš život. Přeji Vám, ať jich máte v no-
vém roce co nejvíce. 
S úctou 

Magdaléna Peterková, starostka města
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ČESKOU TŘEBOVOU NAVŠTÍVIL NOVÝ STAROSTA PARTNERSKÉHO MĚSTA  
AGRATE BRIANZA
Simone Sironi, který je starostou severoitalského města od května letošního roku, navštívil 
Českou Třebovou společně s družebním koordinátorem Fabiem Papotti. Návštěva začala v so-
botu 23. listopadu přijetím na českotřebovské radnici, kde hosty přivítala starostka města, 
první místostarosta a tajemnice MěÚ. V neděli dopoledne byla na programu návštěva Měst-
ského muzea Ústí nad Orlicí, kde právě pobíhá výstava Kamenná krása, která byla připravena 
Mineralogickým klubem Česká Třebová. Po obědě čekal hosty výlet do Nových Hradů a Ko-
šumberka. Posledním dnem návštěvy bylo pondělí, kdy měli návštěvníci možnost nahléd-
nout do pamětních knih družby v budově českotřebovské radnice, odkud se vydali na pro-
hlídku městského muzea, domu dětí a domova pro seniory, kde je provedly ředitelky těchto 
institucí. Návštěva byla důkazem toho, že ačkoliv na obou stranách Alp proběhla v uplynulém 
roce změna v personálním obsazení vedení měst, rozvoj spolupráce mezi nimi není ohrožen.

Jiří Holý, mediální asistent města

ZMĚNY OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK 
PRO ROK 2020
Na  jednání zastupitelstva 9. prosince 2019 
bylo schváleno hned několik změn obecně 
závazných vyhlášek. Konkrétně se jednalo 
o obecně závazné vyhlášky č. 2, 3, 4 a 5. Je-
jich aktuální znění najdete na  webu města. 
Dovolujeme si občany upozornit na  změnu 
OZV č. 4/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komunál-
ních odpadů (platí od  1. 1. 2020), kde nově 
došlo ke sjednocení dvou původních termí-
nů splatnosti. Termín jednorázové splatnosti 
poplatku je nejpozději do 30. dubna přísluš-
ného roku, ve výši 588 Kč za osobu/rok. Další 
výrazné změny dostála OZV č.3/2019, o míst-
ním poplatků ze psů. Není-li poplatek vyšší, 
než 500 Kč, je nově poplatek splatný do 30. 4. 
příslušného kalendářního roku. Je-li celková 
částka hrazená jedním poplatníkem vyšší 
než 500 Kč, je splatná ve dvou stejných splát-
kách, a to do 30. 4. a 30. 9. příslušného kalen-
dářního roku. Poslední výraznou změnou je 
snížení poplatku pro osoby starší 65 let.

Jiří Holý, mediální asistent města

NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO, PLÁNOVANÉ OPRAVY A INVESTICE 
VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TŘEBOVÁ, S.R.O. (VSČT) V R. 2020
Od  1. 1. 2020 vstupují z  rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za   
Město Česká Třebová v  tomto orgánu rada města prostřednictvím starostky města) v plat-
nost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuh-
rov, Svinná, v obci Přívrat a obci Němčice-Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1. 1. 2020 
schváleny následující ceny vodného a stočného:
• vodné celkem 33,50 Kč/m3 + DPH (cena vodného vč. DPH 15 % celkem 38,53 Kč/m3), 
• stočné celkem 29,30 Kč/m3 + DPH (cena stočného vč. DPH 15 % celkem 33,70 Kč/m3). 
V r. 2020 dochází proti roku 2019 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem 
o 4,5 % bez DPH. Pravidla, stanovená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR v sou-
vislosti s obdrženou dotací na výstavbu kanalizace a rekonstrukcí ČOV v České Třebové, me-
ziroční nárůst cen vodného a stočného nařizují ve výši min. 2 % nad předpokládanou inflaci 
a splnění kritéria celkové ceny vodného a stočného je tímto zvýšením pro rok 2020 zajištěno. 
V r. 2020 je v ČR předpokládána průměrná cena vodného a stočného ve výši 88–90 Kč/m3 vč. 
DPH ve výši 15 %. Proti ceně vodného a stočného v České Třebové bude stejně jako v minu-
lých letech průměrná cena v ČR vyšší cca o 25 %. 
V průběhu roku 2020 dochází rovněž ke změně sazby DPH, a to ke snížení z 15 % na 10 %. 
V důsledku tohoto snížení sazby bude cena vodného a stočného od 1. května r. 2020 pro oby-
vatelstvo a ostatní neplátce DPH meziročně téměř totožná s r. 2019 (v r. 2019 je celková cena 
vodného a stočného vč. DPH 69,12 Kč/m3, od 1. května r. 2020 bude celková cena vodného 
a stočného vč. DPH 69,08 Kč/m3). 
Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2020 budou jako finančně 
nejrozsáhlejší realizovány opravy 1. a 2. komory vodojemu ČT 3000, opravy vodovodu v ul. 
Pernerova, ul. Brožíkova, ul. Na Trubech, ul. Bratří Čapků, ul. Nábřeží Míru, oprava kanalizace 
ul. Pod Březinou a ul. Bratří Čapků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou rekonstrukce 
vodovodu v ul. Tyršova a ul. Kozlovská, rekonstrukce kanalizace v ul. Kozlovská, ul. Moravská, 
ul. Tyršova, ul. Kubelkova, ul. Palackého a ul. B. Němcové. Jednotlivé opravy a investiční akce 
vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV byly valnou hromadou schváleny 
v celkovém předpokládaném rozsahu 25.456,0 tis. Kč. 

Jiří Šilar, jednatel VSČT s.r.o.

www.ceska-trebova.cz

Z JEDNÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V  úvodu jednání 9. prosince 2019 složila 
slib nového člena Zastupitelstva města 
Česká Třebová Soňa Mužíková (27 stateč-
ných). Novým členem Rady města Česká 
Třebová byl zvolen Aleš Spirman (27 sta-
tečných). 
Poté 26 přítomných zastupitelů schválilo 
rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2019 a pravidla 
rozpočtového provizoria, kterými se bude 
město řídit od 1. ledna 2020. V dalším bodu 
programu projednali celkem 18 majetkových 
záležitostí. Dále potvrdili nové znění obecně 
závazných vyhlášek č. 2, 3 a 4 o místních po-
platcích a obecně závazné vyhlášky č. 5 týka-
jící se výjimek z doby nočního klidu.
V  bodu investiční projekty a  dotace odhla-
sovali zastupitelé podání žádosti u MMR ČR 
na  rozšíření expozice Velorexů v  městském 
muzeu, podání žádosti na rekonstrukci Sme-
tanovy ulice z  Integrovaného regionálního 
operačního programu, prostřednictvím Míst-
ní akční skupiny Orlicko, a poskytnutí finanč-
ního daru na  odstranění následků požáru 
bytového domu na Lhotce. Následně vedení 
města představilo stanovisko k  rekonstrukci 
železničního uzlu Česká Třebová. 
V předposlední části jednání zastupitelé sou-
hlasili s  fúzí Českotřebovských novin a  Čes-
kotřebovského zpravodaje. 
V úplném závěru byla představena studie bu-
doucího parku u krematoria.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des-
ce města, v  elektronické podobě na  adrese 
www.ceska-trebova.cz. 

red

Prohlížení pamětních knih na českotřebovské radnici
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PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V  letošním roce proběhly údržbové práce 
v areálu bývalého hřbitova u rotundy sv. Ka-
teřiny, při kterých došlo k odbornému ošet-
ření zeleně a osazení nového mobiliáře v linii 
pěšin. Pracovalo se také v  prostorách před 
kamennou ohradní zdí, kde byla provedena 
nová výsadba u pomníku před zvonicí a oře-
zání keřů pámelníku lemujících cestu k cha-
loupce U  Kostelíčka. Park u  rotundy však 
není jediným prostorem, který v  letošním 
roce dostál výrazných změn, pokračovalo 
se také v revitalizaci prostoru ohraničeného 
budovami Žluťáku, Červeňáku, VDA a TEZA, 
s. r. o., které se město systematicky věnuje 
již od roku 2016. Pro účely prací byla lokali-
ta rozdělena do tří ploch, tedy A, B a C. Prv-
ní etapa věnovaná ploše A probíhala v roce 
2016. Druhá etapa upravující plochu C byla 
realizována v  roce 2017. Poslední etapa, 
která řešila prostor B, probíhala na  podzim 
letošního roku. Zásadním přínosem posled-
ní etapy je zbudování dvou větví cest, které 
umožní zdejším obyvatelům, aby si parkem 
příjemně zkrátili cestu. Ti, které bude lákat 
se v  parku na  chvíli zastavit, mohou využít 
nové odpočívadlo a jeho tři lavičky. Celková 
cena poslední etapy prací v tomto parku byla 
bezmála půl milionu korun. Konečná cena 

projektu včetně projektové dokumentace 
mírně překračuje milion korun. Prostor má 
nyní solidní šanci stát se oblíbeným odpo-
činkovým místem díky obyvatelům přilehlé-
ho Domu s pečovatelskou službou a blízkosti 
několika škol. K údržbovým pracím u rotun-
dy sv. Kateřiny a  proměně parku u  Domu 
s  pečovatelskou službou se v  příštím roce 
jistě přidá také vybudování dětského hřiš-
tě a  parku s  odpočinkovými plochami pro 
obyvatele sídliště Trávník a  blízkého okolí. 
Dětské hřiště bude kromě klasických herních 
prvků, jako jsou houpačky a  lanovka, obsa-
hovat také tobogán s  převýšením tří metrů 
a  multifunkční hřiště s  košem na  basketbal 
o  rozměrech 7 × 10 metrů. V  rámci projek-
tu je počítáno také s  vybudováním mlato-
vých chodníků, instalací nového mobiliáře, 
osvětlení a  osazení zeleně. Celá investiční 
akce bude spolufinancována formou dotace 
na regeneraci veřejných prostranství na síd-
lištích. Realizace začne v  závislosti na  poča-
sí nejdříve 15. 4. 2020 a nejzazší termín pro 
její dokončení je stanoven na  18. 11. 2020. 
Na  jednání zastupitelstva dne 9. prosince 
byl zastupitelům prezentován další zajímavý 
projekt. Jedná se o rekultivaci prostoru před 
krematoriem, který město letos odkoupilo. 

Prostor by podle představeného materiálu 
měl dostát řady změn. Jeho hlavním úkolem 
je poskytnout návštěvníkům hřbitova dů-
stojné a klidné místo k rozjímání. Hlavní změ-
nou by mělo být zbudování nové hlavní po-
hledové osy, tedy dlážděné cesty, která bude 
navazovat na hlavní hřbitovní osu ze strany 
jedné, zatím co na druhé straně bude končit 
na nyní nepříliš využívaném parkovišti v ulici 
Na  Slunečné. Přibližně v  polovině parku by 
se pak mělo nacházet vzpomínkové jezírko 
s lekníny a poblíž stojícím altánem. Po vybu-
dování dětského hřiště na Trávníku a  parku 
u krematoria se město Česká Třebová zaměří 
na parky podél řeky Třebovky, tedy park Zá-
mostí, nábřeží Míru a Bezděkov.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘECHODOVÁ MÍSTA  
V ULICI RIEGROVA A LITOMYŠLSKÁ
V posledních dnech se obyvatelé často dota-
zují na provedení vybraných míst pro křížení 
automobilové a pěší dopravy, která byla re-
konstruována v tomto roce.

Přechod pro chodce v ulici Riegrova
Tento přechod byl přesunut z křižovatky ulic 
Riegrova a  Na  Splavě tak, aby nebylo nut-
né v jeho půli stavět ostrůvek, protože šířka 
vozovky před křižovatkou přesahuje délku 
sedmi metrů. Dále v  místě starého přecho-
du nebyla dostatečná viditelnost, která je 
podle norem určena na  50 metrů po  obou 
stranách. Svislé dopravní značení bylo ná-
sledně předěláno tak, aby odpovídalo vodo-
rovnému. Termín předání stavby byl stano-
ven na 12. prosince 2019.
Podobné řešení u ZŠ Nádražní před několika 
lety vyvolalo vlnu nevole, ale postupem času 
si obyvatelé zvykli a  nehodovost se snížila 
na minimum.

Přechod s ostrůvkem v Litomyšlské ulici
Vzhledem k tomu, že délka přechodu je v mís-
tě křižovatky ulic Litomyšlská a Václavská del-
ší než sedm metrů, musel zde být vybudován 
ostrůvek. V  souvislosti s  tímto ostrůvkem je 
velice diskutovaná především výška obruby, 
která je mnohem vyšší, než má starší ostrů-
vek o několik metrů níže. V případě staršího 
ostrůvku se jednalo pouze o  rekonstrukci. 
Jeho obruba je tedy podle starých norem. 
Výška obruby u nového ostrůvku je nejmenší 
možná, jakou povolují současné normy pro 
čekací ostrůvky.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
Připojení na dálnici - nová naděje
Každého Třebováka mohlo potěšit nové usnesení rady města Litomyšl, které podporuje zá-
měr Č. Třebové o přímé napojení na dálnici křižovatkou ve tvaru „T“, aby motoristé z ČT a UO 
při jízdě na dálnici nejezdili přes Litomyšl. 
Obdobné usnesení rady města ČT bylo přijato již dříve v letošním roce. Cílem je přímé připoje-
ní na dálnici D35 před Litomyšlí na exitu Litomyšl - sever, který prošel řízením vlivu na životní 
prostředí EIA, ale byl dodatečně z trasy dálnice vypuštěn. Jinak by motoristé z ČT a UO a okolí 
museli přejet dálnici, projet komplikovaně Litomyšlí a dojet až na MÚK u obce Řídký. Dálniční 
exit Litomyšl - sever byl z plánů na přání města Litomyšl navržen ke zrušení. Tlak na obnovení 
od jara roste i v Litomyšli, z této iniciativy vzniklo zmíněné usnesení, které vítáme. 
Vše se stalo v hodině dvanácté. Blíží se termín definitivního „vygumování“ exitu z mapy. Ve-
řejné projednávání aktualizace ZPK č. 3. bude 17. 1. 2020. A v návrhu je tento exit definitivně 
vypuštěn i s přeložkou II/358 mimo Němčice a Zhoř. 
Nyní Česká Třebová i Litomyšl navrhuje křižovatku tvaru T, tedy s napojením měst ČT a UO 
a vynechání ramene směrem na Litomyšl.   Nám toto postačuje, doufám, že to bude posta-
čovat i tvůrcům územně plánovací dokumentace a zejména ŘSD, které je v zastoupení státu 
investorem.  Stále se jedná o připojení pro vozidla do 12 tun, větší kamiony v centru České 
Třebové nechceme a nepotřebujeme. Více in zpravodaj.probit.cz.

Milan Mikolecký, Koalice pro Českou Třebovou

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V SEZÓNĚ 2019–2020 V ČESKÉ TŘEBOVÉ
• Zimní údržbu silnic I. třídy v  Pardubickém kraji zajišťují společnosti Eurovia  

a Sovis. Silnici č. I/14 v České Třebové (hlavní tah městem) zajišťuje společnost Sovis. Pro 
veřejnost byla zřízena dispečinková linka Národního dopravního informačního centra 
800 280 281.

• Zimní údržbu na silnicích II. a III. třídy zajišťuje SÚS Pardubického kraje. 
Krajský centrální dispečink tel: 466 052 726 nebo 602 283 890, e-mail: dzs@suspk.cz
Cestmistrovství Ústí n. Orlicí, tel: 465 500 709 nebo 723 262 774, e-mail: dzsuo@suspk.cz

• Zimní údržbu na místních a účelových komunikacích v České Třebové, 
včetně chodníků provádí firma Eko Bi, s. r. o. 
Dispečera zimní údržby kontaktujte na telefonu: 737 210 007.

Mobilní rozhlas

Bezplatný systém informování občanů o hro-
zícím nebezpečí a dalším dění ve městě pro-
střednictvím SMS, e-mailu nebo hlasových 
zpráv.  Při registraci na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký druh 
informací chcete dostávat.
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PROVOZ V LOKALITĚ BENÁTKY
V měsíci listopadu se v místních médiích objevilo několik upozornění na nepříznivou doprav-
ní situaci v lokalitě Benátky, kde má docházet k opakovanému porušování povolené rychlosti 
ze strany řidičů. Situace je podle pisatelů o to vážnější, že šíře vozovky v některých úsecích 
nedovoluje dvěma naproti sobě jedoucím vozidlům průjezd, pokud je na jejím kraji přítom-
ný chodec. Město Česká Třebová, které je vlastníkem komunikace, již v minulosti uvažovalo 
o případném zavedení jednosměrného provozu v lokalitě. Tato úvaha se setkala s nevolí oby-
vatel i provozovatelů firem, které mají v přilehlém okolí svůj provoz a komunikaci potřebují 
pro své zásobování. Pokud by vlastníci těchto objektů nově projevili zájem o znovunastolení 
této otázky, město je ochotné celou záležitost znovu projednat. Nehodovost v úseku je pod-
le informací městské policie minimální, přesto však její strážníci odvádí v lokalitě namátko-
vé kontroly. Pro jejich provedení má městská policie pověření od státní policie do 29. února 
2020, a to díky pracím, které probíhaly na silnici I/14. Přes to, že práce na hlavním průtahu 
městem již skončily, budou kontroly probíhat až do zmíněného termínu s maximální intenzi-
tou, kterou dovolí povětrnostní podmínky a personální vytíženost městské policie. Kontroly 
od března 2020 budou záviset od povolení Policie České republiky. Městská policie na jeho 
základě dlouhodobě monitoruje také provoz na hlavním průtahu městem (především u ZŠ 
Ústecká) a v ulicích Litomyšlská, Lidická, Kubelkova a Pod Březinou.

Jiří Holý, mediální asistent města

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběro vé říze-
ní na místo strážník městské policie. Přihlášky 
lze zasílat ve lhůtě do 31. 1. 2020. Kvalifikač-
ní požadavky a povinné náležitosti přihlášky 
jsou zveřejněny na úřední desce a webových 
stránkách města (www.ceska-trebova.cz). 
Bližší informace poskytne Petr Vencl, veli-
tel městské policie, tel. 465  500  119 nebo 
603 574 641.

KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ve velké zasedací místnosti městského úřadu se 21. listopadu sešli poskytovatelé sociálních 
služeb v našem regionu společně se zástupci komise pro sociálně-právní ochranu dětí. V úvo-
du setkání jednotliví účastníci představili ostatním přítomným sebe a služby, které poskytují. 
Následovala debata, ze které vzešlo hned několik požadavků směrem k městu. Kromě potře-
by zřídit akční skupiny pro komunitní plánování se přítomní shodli také na tom, že se budou 
v tomto složení scházet každoročně. Po setkání byl také na městském webu vypracován kata-
log poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

text a foto: Jiří Holý, mediální asistent města

AŤ JE TI MILOSTIVÝ BŮH
Slavíkovi. To byl vždy u nás doma určitý po-
jem. Mí rodiče se s oběma budoucími man-
želi poznali co studenti Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci – byť nikoli 
ve  stejném ročníku. Občasné kontakty pak 
pokračovaly i  ve  Třebové. Oba manželské 
páry spojovala především literatura, hudba, 
politické názory a  smysl pro humor. A  také 
láska k  Semaforu. Jako odrostlejší školačka 
jsem si byla u  Slavíků nahrát na  kazetu tu 
desku tohoto divadla, kterou jsme doma ne-
měli. A bylo to moc pěkné setkání – se Slaví-
kovými i se Semaforem. – Později patřili Sla-
víkovi zcela samozřejmě ke čtenářům mých 
rukopisných próz. A když jsem před třinácti 
lety započala svá pravidelná autorská čtení 
v Městské knihovně, byli oba manželé mezi 
prvními posluchači. Čtení pak navštěvovali 
vytrvale (a  obvykle poté následoval telefo-
nát) – pokud jim zdraví a okolnosti dovolily, 
nevynechali ani jedno. 
Před časem Slavíkovi na čtení chodit přesta-
li. A  pak se objevila pouze paní profesorka 
sama – manžel už po prodělané mrtvici přijít 
nemohl.
A potom parte. Krásné, možno-li tak říci: jed-
noduchý křížek, černobílá fotografie, čtyřver-
ší Vítězslava Nezvala (jeho poslední verš dal 
název tomuto nekrologu), pod textem pro-
svítá fotografie rodné pěčínské chalupy.
Josef Slavík se narodil 22. dubna 1932 v Pě-
číně u Rychnova nad Kněžnou, kde také pro-
žil dětství a mládí a kam se po celý život rád 
a často vracel.

Gymnázium absolvoval v  Králíkách, poté 
vystudoval na  zmíněné FF UP v  Olomouci 
češtinu a  ruštinu, později i  němčinu. Půso-
bil na středních školách v Jičíně, Hostinném  
a od roku 1960 na Střední průmyslové škole 
železniční v  České Třebové. V  našem měs-
tě se hned zapojil do  místního kulturního 
života. Sledoval detailně činnost ochotnic-
kého divadla; stal se redaktorem studia roz-
hlasu po  drátě; byl členem redakční rady 
Českotřebovského zpravodaje; pravidelně 
navštěvoval koncerty Kruhu přátel hudby. 
Pro regionální noviny a  rozhlas napsal řadu 
medailonků významných českotřebovských 
občanů – F. M. Klácela, Martina Broulíka, 
Miroslava Škrabala, Josefy Kšírové, Andě-
ly Kučerové, Olgy Markové, F. K. Zedínka, 
Jaroslava Hosnedla, Jana Žáčka, Vladimíra 
Kostřici a  dalších. Je také autorem několika 
obsáhlejších statí věnovaných např. ději-
nám ochotnického divadla v České Třebové, 
tradici sborového zpěvu, slavnosti Putování 
za studánkami ve Vlčkově. 
Josef Slavík je též spoluautorem sborníku 
Česká Třebová 1278–1978, v němž se zabýval 
právě kulturním životem města a jeho vývo-
jem. Autorsky se podílel i  na  dvou svazcích 
edice Historie a  osobnosti města, kde zpra-
coval portréty hudebního pedagoga a skla-
datele Františka Kajetána Zedínka, kapelníka 
a  hudebního skladatele Dobromila Keprta 
a básníka Jaromíra Šlemra.  
Během sametové revoluce se Josef Sla-
vík stal mluvčím Občanského fóra na  SPŠŽ 

a spolupracoval s městským Občanským fó-
rem.  V  prvních svobodných volbách v  roce 
1990 byl zvolen členem městské rady. Byl 
také jednou z  osobností nominovaných 
na  funkci starosty a  získal dokonce nejvíce 
hlasů, ale neměl v úmyslu tuto pozici zastá-
vat – chtěl i nadále působit na střední škole.
V posledních letech uvažoval o shrnutí svých 
publikovaných textů do  jednoho svazku – 
na to však již nedošlo.
Josef Slavík zemřel 8. prosince 2019. 
Čest jeho památce!

Blanka Kostřicová 

Vytvářejte obsah i vy! 
Těšíme se na vaše příspěvky a po-

zvánky na akce. Uzávěrka pro příští 
vydání je 14. ledna. Příspěvky posílejte 

na redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz. 
Ceník inzerce i archiv starších čísel 

najdete na webových stránkách 
 www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
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Otištění vzpomínky na zesnulé

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány v periodiku na základě objednávky u Pohřeb-
ní služby městské společnosti Eko Bi, s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Jedna vzpomínka zahrnuje fotografii, jméno zesnulého a krátký vzpomínkový text.

Cena za otištění jedné vzpomínky v periodiku je stanovena na 200 Kč.

Dne 25. 1. 2020 uplyne 
devátý rok ode dne 
úmrtí Věry Ušelové.

Stále vzpomínají 
manžel 
a  dcery Alice a  Marcela 
s rodinami.

Dne 17. 1. 2020 uplyne 
třetí smutný rok ode 
dne, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek 
a dědeček 
pan Josef Vaverka.

Děkujeme všem, kteří si 
s námi vzpomenou.

Manželka Alžběta, synové Robert a  Michal 
s rodinami.

Dne 14. 1. 2020 uplyne 
první smutný rok 
od úmrtí 
pana Karla Köhlera.

Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Vzpomíná rodina.

Dne 27. ledna 2020 
uplyne čtvrtý smutný 
rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek 
a dědeček  
pan Miroslav Zoubele.
Děkujeme všem, kteří si 
spolu s námi vzpomenou. 

Vzpomíná manželka, sestra a dcery s rodinami.

Dne 20. 1. 2020 uplynou 
tři smutné roky  
od úmrtí manžela, 
tatínka a dědečka 
pana Jiřího Typla.

S láskou vzpomínají 
manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 19. ledna 2020 
uplyne druhý rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek 
a dědeček,  
pan Karel Najer.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s  námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají Jolana, manželka, Jolana, 
dcera s rodinou a Gabriela, dcera s rodinou.

Dne 8. ledna 2020 uply-
ne druhý smutný rok 
od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, 
paní Zdeňky Kovářové.

Kdo jste ji znali, věnujte 
jí spolu s  námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomínají: 
Zdenka, dcera a Milan, syn s rodinou.

Dne 29. 1. 2020 uplynou 
2 roky, kdy náhle odešel 
pan Pavel Rybka.
Moc nám všem chybí.

Vzpomeňte s námi. 

Děkujeme rodina.

Dne 27.  ledna 2020 
uplyne čtrnáct smut-
ných let ode dne,  
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek  
a dědeček 
pan Miroslav 
Schneeweiss.

Vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 21. ledna 2020 
uplyne třetí smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček 
pan Antonín Kovář.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
spolu s námi. 
Vzpomíná manželka, syn s rodinou a ostatní příbuzní.

V srdcích a vzpomínkách 
navždy Tě máme,  
s láskou a vděčností 
na Tebe vzpomínáme.
19. ledna si připomí-
náme 4. výročí úmrtí 
našeho manžela, tatínka 
a dědečka 
pana Karla Martince.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

V měsíci lednu uplyne 15 let 
od úmrtí našich rodičů 
Květuše a Břetislava 
Svobodových. 

Vzpomínáme a děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. 

Děti s rodinami.
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ZA ING. OTOKAREM DOBROVSKÝM
S Otou Dobrovským jsem měl spojeno jedno datum označené v kalendáři: prvního července, 
kdy slavil narozeniny. Letos již jedenaosmdesáté. To, abych nezapomněl gratulovat, stejně 
jako on nikdy nezapomněl na  ty moje narozeniny. Nyní k  tomu musím přidat ještě druhé 
datum 6. prosince, které je spojeno s Otovým poměrně náhlým úmrtím. 
Ota Dobrovský byl známý českotřebovský divadelní ochotník, recitátor a loutkář. Českotře-
bovský kulturní život se bez Oty Dobrovského neobešel mnoho desítek let. Jako mnoha 
jiným Třebovákům se stala i  jemu osudem železnice. Po  absolvování tehdejší jedenáctilet-
ky (maturoval v roce 1956) pokračoval na vysoké škole dopravní a jako inženýr pracoval celý 
život na železnici v České Třebové, konkrétně v lokomotivním depu. Po celý život byl  velkým 
třebovským patriotem, absolventem našeho gymnázia, ke kterému se také stále hlásil jako 
aktivní člen spolku jeho absolventů. Mohli jsme jej vidět také v průvodu při červnových osla-
vách 110. výročí založení. Bohužel naposledy. Byl stálým návštěvníkem kulturních a zábav-
ních programů v České Třebové, dovedl ocenit práci muzikantů, divadelníků, nešetřil chválou 
nad povedenými pořady. Jeho vztah k divadlu, nejdříve loutkovému, se vytvářel již od mládí, 
v loutkářském kolektivu se vlastně seznámil se svou budoucí manželkou, a o to pak chodil 
k loutkářům ještě raději. 
Hodně dovedl vyprávět také o práci v divadelním odboru Hýbl, byl také svého času jeho před-
sedou. Na zažloutlých stránkách divadelního almanachu můžeme zjistit velký výčet jeho rolí, 
často i s manželkou Hanou. Za všechny připomenu např. Past na myši, která byla uvedena 
v souvislosti s otevření nově postavené Malé scény v březnu 1966.  Rád vzpomínal na všech-
ny, kteří s ním společně užívali prkna, která znamenají svět, např. Olinku Markovou, M. Blo-
díkovou, Jaroslava Hosnedla, Miroslava Chudého, Č. Hampla, K. Tomše, O. Bittla a  spoustu 
dalších. Jeho divadelní působení postupně převzal od svého otce jeho syn  Otakar. Za svou 
práci pro amatérské divadlo byl v roce 2014 po zásluze oceněn udělením Zlatého odznaku 
J. K. Tyla. Pro kulturní dění v našem městě udělal neuvěřitelně velkou práci a zůstal po celý 
život skromným a rovným člověkem.
Vztah Otakara Dobrovského staršího k  rodnému městu jsem mohl sledovat zblízka díky 
častým kontaktům a jeho příspěvkům pro Českotřebovský zpravodaj. Záviděl jsem mu jeho 
stálou velkou aktivitu, se kterou sledoval veškeré místní dění, ze kterého si dokázal vybírat 
především tu pozitivní stránku.

Milan Mikolecký

ŠACHISTÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
V  České Třebové působí nebo působila řada kvalitních šachistů. Dnes bychom vám chtěli 
představit dlouholetého hráče místního šachového klubu – Karla Petrželku.
Karel Petrželka (ročník 1941) začal hrát šachy ve 14 letech a postupně se propracoval na velmi 
silného korespondenčního šachistu, který pravidelně hrával mistrovství republiky a dokonce 
si v sedmdesátých letech zahrál i semifinále mistrovství světa. Dnes Karel pravidelně nastupu-
je za českotřebovské Áčko, za což mu děkujeme. Jsme rádi, že svými zkušenostmi obohacuje 
českotřebovský šach a také je předával a předává mladým hráčům.
Pojďme se podívat na  jeho povedenou partii, kterou zahrál bílými v  roce 1968. Soupeřem 
mu byl pan Niewiadomski. Partie je pěknou ukázkou útočné kombinace, kde Karel neváhal 
obětovat dvě figury, aby partii dovedl do zdárného konce.

1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 (bílý dává pěšce 
za iniciativu). 9. Vb1 Da3 10. e5 dxe5 11. fxe5 Jfd7 12. Sc4 Sb4 13. Vb3 Da5 14. a3 Sc5 15. Jxe6 
(první oběť figury za iniciativu) fxe6 16. Se6 h6

ŽIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU OSLAVUJÍ 
TITO OBČANÉ

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

70 let
Herník Vladimír 1. 1. 1950 Lhotka
Mládenka Jiří 5. 1. 1950 Česká Třebová
Fišar Stanislav 9. 1. 1950 Parník
Mistr Ladislav 10. 1. 1950 Česká Třebová
Kašparová Zdeňka 19. 1. 1950 Česká Třebová
Mgr. Renčínová Jaroslava 
22. 1. 1950 Česká Třebová
Tomek František 25. 1. 1950 Česká Třebová

75 let
Kahanovská Hana 15. 1. 1945 Česká Třebová
Řehák Jiří 22. 1. 1945 Česká Třebová
Svoboda Jaroslav 26. 1. 1945 Parník
Vápenka Zdeněk 29. 1. 1945 Česká Třebová
Leksová Věra 30. 1. 1945 Česká Třebová

80 let
Doležal Otakar 1. 1. 1940 Česká Třebová
Leksa Bohuslav 11. 1. 1940 Parník
Rob Zdeněk 14. 1. 1940 Česká Třebová
Králová Zdeňka 23. 1. 1940 Parník

85 let
Kubešová Hana 2. 1. 1935 Česká Třebová
Vrbová Marta 10. 1. 1935 Česká Třebová
Soukup Josef 13. 1. 1935 Česká Třebová
Stejskalová Danuše 20. 1. 1935 Česká Třebová
Papež Milan 26. 1. 1935 Česká Třebová

90 let
Peterková Marie 19. 1. 1930 Česká Třebová
Vondra Zdeněk 20. 1. 1930 Česká Třebová
Slezák Josef 25. 1. 1930 Česká Třebová

92 let
Polák Václav 22. 1. 1928 Česká Třebová
Preislerová Vlastimila 25. 1. 1928 Česká Třebová

96 let
Kuličková Růžena 29. 1. 1924 Česká Třebová

DIAMANTOVÁ SVATBA
Manželé Eva a  Mirek Karlíkovi jdou po  spo-
lečné cestě již 60 let a  19. 12. 2019 oslavili 
svou diamantovou svatbu. Děkujeme za  je-
jich lásku a za život, který nám darovali. Jsme 
vděčny za  to, že spolu zůstávají v  dobrém 
i zlém. Přejeme pevné zdraví a jen to nejlepší. 
Za všechny, kteří je mají rádi dcery Zina a Pe-
tra s rodinami.

ZLATÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Martě 
a  Stanislavovi Kapounovým, kteří oslavili 
50. výročí uzavření manželství. Do  dalších 
let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky 
a spokojenosti.

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!

Michal Kudláček, Olomouc 
a Markéta Václavíková, Olomouc

17. Sf7+! Kxf7 
18. Dd5+ Kg6 
19. De4+ Kf7 
20. Dc4+! Kg6 
21. Vf1 (chystá se závěrečný úder 
na  krále) Sf2+ (vrací figuru zpět, 
ale to už nedostačuje). 
22. Vxf2 Dxe5+ 
23. Je2 Jc5 
24. Df7 Kh7 
25. Sf6 Dxf6 
26. Vxf6 a černý se vzdal. 
Mat je neodvratný. 
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Dne 5. prosince 2019 uspořádal Klub seni-
orů OSŽ DKV Česká Třebová pro své členy 
„Předvánoční setkání“ v  restauraci Vavříno-
vy lázně. Každý účastník této akce byl mile 
překvapen pěknou vánoční výzdobou, kte-
ré vévodil krásně nazdobený velký vánoční 
stromek se slavnostně prostřenými stoly. 
Členky senior výboru OSŽ výzdobu doplnily 
kytičkami z přírodních větviček jedle, smrku 
a jmelí a dále doma napekly vánoční cukroví, 
ze kterého měly největší úspěch řepánkové 
koláče od Hany Kavické. Vše bylo rozmístěno 
na všechny stoly a působilo to, že je prostře-
no pro velkou svatbu, minimálně diamanto-
vou. Dále v sále restaurace byla živá hudba, 
sestávající z bývalých zaměstnanců lokomo-

tivního depa Česká Třebová: Fanda Pražák 
a Láďa Zoubek – akordeon, Milan Řehoř – ky-
tara, Lojza Vyroubal – bicí. Nic už nechybělo 
a předsedkyně Klubu seniorů Blanka Tomko-
vá setkání seniorů zahájila a přivítala všechny 
přítomné členy OSŽ, kterých se tu sešlo 60. 
Následovala volná zábava, zpívalo se a tanči-
lo, vše probíhalo v  kamarádském prostředí. 
Zábava byla přerušena jen gastronomickým 
zážitkem – výbornou večeří – velmi dob-
rý řízek s  bramborovým salátem. Nakonec 
paní Blanka Tomková poděkovala obsluhu-

jícímu kolektivu restaurace Vavřínovy lázně 
za vzornou přípravu večeře a obsluhu. Dále 
poděkovala předsedovi OSŽ Česká Třebová 
panu Zdeňku Jindrovi za  finanční podporu 
a zajištění dopravy méně mobilních seniorů. 
Pan Vlastimil Rybka odvezl autem každého, 
kdo to potřeboval, za to mu patří velké podě-
kování. Závěrem paní Blanka Tomková všem 
popřála klidné Vánoce a  do  nového roku 
pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Mirek Hampl

SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ
SKAUTSKÁ AKADEMIE – 100 LET STŘEDISKA JAVOR
V  pátek 6. prosince se v  Kulturním centru konala Skautská akademie, tentokrát zaměřená 
na téma 100 let střediska Javor Česká Třebová.
Každý oddíl se nejprve představil krátkým videem a poté vystoupil na jevišti. Nutno vyzdvih-
nout originalitu vystupujících, díky kterým měli diváci možnost vidět různorodá představení. 
Oddíly se inspirovaly například starými zápisy z kronik, nebo střediskovými akcemi pořáda-
nými v uplynulém roce.
Pauzy mezi jednotlivými vystoupeními byly zpestřeny krátkými hrami, při kterých byla mož-
nost hádat pohádkové postavy nebo si zatancovat.

Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s., www.javorct.cz, facebook.com/javorct

KLUB MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ČESKÁ TŘEBOVÁ
• Baví Tě pozorovat přírodu?
• Chceš jí být blíž a není ti lhostejná?
• Rád bys řekl i ostatním, co jsi v přírodě vypozoroval nebo co o ní víš?

Přidej se k nám do Kroužku Mladých Ochránců Přírody, který právě zakládáme.
Pokud je Ti 9–18 let, příroda tě nenudí, jsi zvídavý a těšíš se na skvělou partu kámošů, dovolte 
se mamky a taťky a pošlete svoje jméno, příjmení a věk + telefonní číslo na rodiče na adresu 
mopici2.0@seznam.cz nebo nám ho doručte do 15. 1. 2020 do schránky u Ekocentra Podor-
licko na adrese Podbranská 959, 560 02 Česká Třebová. Do konce ledna 2020 se pak dozvíš 
podrobnosti.

A co tě s námi čeká, na co se můžeš těšit?
1 × týdně dvouhodinové setkání v klubovně nebo venku dle počasí
Cca 1 × měsíčně výlet na celou sobotu nebo neděli 
Kapacita jednoho oddílu je zatím 10 dětí.

Podrobnosti sledujte na webových stránkách http://www.csop-podorlicko.org/novinky.php 
anebo facebookovém profilu ČSOP Podorlicko Česká Třebová. 
Kontakt: Alena Šplíchalová, 734236028

ZÁVĚR MODELÁŘSKÉ SEZONY  
A ÚSPĚCH NA SLOVENSKU
Poslední víkend listopadu patří již tradič-
ně modelářské soutěži a  výstavě Plastiková 
zima, která letos v  Bratislavě slavila patnác-
té výročí. Hned na úvod nutno dodat, že se 
pořadatelé výročí ujali s vervou. Stejně jako 
ve Třebové, i na Slovensku bylo k vidění nové 
osvětlení vystavených modelů. Což po  těch 
letech „slovenské tmy“ přišlo k duhu. Zvláště, 
když vezmeme v  potaz, že se jedná o  mist-
rovství Slovenska, které je navíc ozvláštněno 
účastí modelářů rovnou z  11 zemí. A  i  přes 
takovou konkurenci byla naše třebovská vý-
prava úspěšná a  získala ocenění za  model 
AT-AT z Hvězdných válek.
Ale i  tak si říkám, že příští rok vynecháme. 
Ze soutěže se vytrácí pohodová atmosféra 
a stává se z ní spíše mezinárodní veletrh, kde 
ani není pořádně kde posedět s přáteli ze za-
hraničí a probrat, co je u koho nového. Takže 
příští zahraniční mistrovství si užijeme v Pol-
sku. Tam je sice konkurence o  dost silnější, 
ale zábava větší. Tak nám držte palce do další 
sezony, ať je stejně úspěšná jako ta letošní.

Vítek Vrog Přívratský

Oceněný model AT-AT z Hvězdnýchch válek
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MČR CDO – MISTROVSKÝ VÍKEND V BRNĚ
7.–8. prosince se v  brněnském univerzitním kampusu konalo MČR CDO 2019. Dvoudenní 
sportovní klání v tanečních stylech disco dance a hip hop přivedlo do Brna tanečníky z celých 
Čech i Moravy. 
Za Taneční školu se podařilo nominovat na mistrovství 16 tanečníků kategorie disco dance 
a 22 tanečníků hip hop. Mezi spoustou skvělých umístění se zatřpytily i medaile. 
Do České Třebové jsme, mimo jiné, přivezli tituly Mistrů ČR! Mezi našimi tanečníky jsou i vítě-
zové mistrovských žebříčků extraligové podzimní sezóny. 
Teprve na základě zpracovaných výsledků z MČR získají naši tanečníci nominace na ME a MS.

Medailová a finálová umístění:
1. místo – Prossa Martin (hip hop, sólo) Mistr ČR
1. místo – Stránská Kateřina + Paděra Martin (disco dance duo) Mistři ČR
2. místo – Paděra Martin (disco dance, sólo) 
3. místo – Hevera Antonín (hip hop, sólo)
4. místo – Kalousek Tomáš (hip hop, sólo)
5. místo – Angels MS (hip hop)

Vítězové žebříčku :
Kalousek Tomáš (hip hop, sólo)
Linhartová Anděla + Prossa Martin (hip hop, duo)
Pohárová soutěž O pohár prezidenta CDO
1. místo – Nagyová Rozalie a Nováčková Veronika (disco dance, duo)

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

UKONČENÍ MOTOKROSOVÉ SEZONY
V pátek 29. 11. 2019 se v areálu firmy RAZPO 
spol. s r. o., hlavního sponzora týmu DD Ra-
cing z.s., sešli jeho příznivci, přátelé, rodi-
na   a  ostatní podporovatelé, aby zhodnotili 
a slavnostně ukončili letošní náročnou sezo-
nu. Ta nezačala vůbec dobře. Zranění rame-
ne v  tréninku před prvním závodem MMČR 
v Lokti znamenalo pro jezdce Denise Dvořá-
ka vynechání tohoto podniku. To byl jeden 
z  hlavních důvodů, kvůli kterému našemu 
jezdci v  celkovém pořadí jen o  čtyři body 
uniklo umístění v TOP 10, ale celková jede-
náctá příčka byla z našeho pohledu v tak těž-
ké mezinárodní konkurenci a při technických 
potížích ve třetím závodě v Dalečíně skvělým 
výsledkem.
Podstatně lépe si Denis vedl v Krajském po-
háru - SMS Pardubice, který vyhrál! Dalším 
skvělým umístěním bylo celkové deváté mís-
to v MMČR družstev a vítězství mezi družstvy 
jednotlivých krajů. Denisovými společníky 
byli M. Votroubek a R. Mňuk.
Jak nám Denis prozradil, ani v  příštím roce 
nebude chybět na  startovním roštu repub-
likového a  krajského mistrovství, tentokrát 
však již pojede v  královské třídě MX1, tedy 
na motocyklu o obsahu 450 ccm, který se již 
na novou sezonu připravuje. 
Všichni doufáme, že zdravotní i  technické 
problémy si náš jezdec již vybral a nová se-
zona se vydaří stejně dobře jako ukončení té 
letošní. K výsledkům gratulujeme a těšíme se 
na příští rok. 
Všem příznivcům motokrosu (a  nejen jim) 
přejeme do nového roku hodně štěstí, poho-
dy a hlavně pevné zdraví.

Vlastimil Peterka

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA KOZLOVSKÝ KOPEC
KČT Česká Třebová vás zve na 17. Novoroční 
výstup na  Kozlovský kopec. Součástí výstu-
pu je i  celostátní dobročinná akce „Novo-
roční čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlístku 
pro štěstí můžete dvacetikorunou přispět 
na  budování stezek pro vozíčkáře. 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.

NA SPRÁVNÉ ADRESE
Divadelní představení Na správné adrese hrál českotřebovský DS Hýbl 29. a 30. listopadu 
2019 ve velkém sále Kulturního centra. 
Na fotografii zleva: Jiří Holý, Adam Pávek, Otto Plíva, Jan Vytlačil, režisér Jiří Jireš.
Spodní řada zleva: Tereza Andělová, Daniela Stránská, Petra Bártová, Michaela Vytlačilová. 

foto: Michal Horák
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25. února 2020

Divadlo Kampa
L. N. TOLSTOJ: ANNA KARENINA
Vášnivý příběh o  niterné podstatě lásky. 
Světově proslulý román Lva Nikolajeviče Tol-
stého nás inspiroval k  tvorbě dramatizace, 
ve které se odvíjejí dva hlavní proudy příbě-
hu. První příběh je příběhem vášnivé, ale se-
bezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade 
otázku: „Proč?” V druhém se před námi odvíjí 
milostné tápání, jehož pravdivost a  čistota 
vede k naplnění a štěstí.
Hrají: P.  Drtinová, A. Dušková, P.  Herold, 
P. Kryl, M. Menšík
Režie: Iveta Dušková

KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SEZÓNA JARO 2020

PŘIHLÁŠKA
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2020
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno  .................................................................................................................................................................

Přesná adresa  ...................................................................................................................................................

Přihlašuji se na sedadlo č. .......................................... v řadě ....................................................................

Telefon  ................................................................................................................................................................

E-mail  ..................................................................................................................................................................

Sleva pro seniory – datum narození .........................................................................................................

Sleva pro studenty – škola, třída  ...............................................................................................................

Platím (hotově, účet, složenka)  ..................................................................................................................

Cena předplatného (1 500 Kč nebo 1 300 Kč) ........................................................................................

Datum ............................................................                   Podpis ...................................................................

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 1500 Kč. Studenti a senioři 1300 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné akce, na akce mimořádné (bonusové), zařazené 
do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50% slevu (místo nebude re-
servováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při návštěvě představení prokáže. 
Na průkazce je uvedena řada a číslo sedadla. Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, 
hotově v kanceláři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději do 15. 1. 2020. Předplatitelům z minulé sezóny 
budou jejich místa rezervována do 12. 1. 2020.
i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kultur-
ní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též vložit 
do připravené schránky v Informačním centru Městského muzea.

Březen 2020

Divadlo Kalich
M. JONES: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, 
dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? 
Nahlédnou do  něj, když se stanou kompar-
sisty amerického velkofilmu, který natáčí ho-
llywoodská filmová produkce v jejich malém 
irském městečku. Osobitě komentují situace 
a  nové vztahy mezi členy štábu, hereckými 
hvězdami a místními venkovany. Ty všechny 
mistrně ztvárňují pouze dva herci.
Hrají: M. Vladyka a R. Holub
Režie: Jana Kališová

Duben 2020

Divadlo Rokoko
V. MAŠKOVÁ, P. KHEK: ČAPEK
Hra o zoufalém zápase dobrého a čestného 
člověka s  přesilou, jež ho nakonec udolala 
jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všech-
ny katastrofy, před kterými varoval. Hra, která 
upozorňuje na paralely se současným děním, 
inscenovaná s vírou, že konec bude jiný. In-
scenace sleduje poslední chvíle života Karla 
Čapka.
Hrají: J. Hána, M. Kačmarčík, M. Málková, 
S. Jachnická, V. Dvořák…
Režie: Pavel Khek

Květen 2020

Divadlo Ungelt
D. HARE: SKLENĚNÝ STROP
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy 
k životu a jeden společný pocit viny, kterého 
se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných 
osobností, které se nedokáží přestat milovat, 
ačkoli je všechno proti.
Hrají: J. Langmajer, T. Vilhelmová a V. Navrá-
til/V. Pokorný
Režie: Vít Vencl

Červen 2020

Činoherní studio Bouře
G. BITTON, M. MUNZ: SMÍM PROSIT?...
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. 
Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě 
zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se 
do  roka ožení. Ale jak se nemuset své váš-
ně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou 
podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzle-
ní ještě překvapivější. Svižná komedie, která 
nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příle-
žitosti.
Hrají: J. Révai, I. Bareš, K. Janečková, R. Jaškóv, 
K. Zima…
Režie: Jaromír Janeček

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
6. února 2020

Divadlo TRIARIUS
LENI / HITLEROVA FILMAŘKA
Jaká je odpovědnost umělce za  jeho dílo? 
Jaká je hranice mezi posluhováním ideolo-
gii, aktivní spoluúčastí na  budování režimu 
a  uměleckou tvorbou? Je možné převzít 
odpovědnost za  dobu, ve  které tvoříme? 
Blízké a zcela fiktivní setkání Leni Riefenstahl 
a Johnnyho Carsona v jeho jedinečné televiz-
ní show. Rok 1974. 
Hrají: Jana Voleská a Josef Jan Kopecký; Len-
ka Špaisová, Matěj Jelínek a Jan Gregar.
Režie a dramaturgie: TRIARIUS.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Sledujte plakáty!
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO KLAVÍRISTU JANA JIRASKÉHO 
PŘED LEDNOVÝM KONCERTEM KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Pocházíte z rodiny stavebních inženýrů. Kdo, kdy a jak ve Vás objevil hudební nadání?
Rodiče hráli na klavír a na housle, takže jsme doma amatérsky muzicírovali. Tak nějak odjak-
živa, kam až moje paměť sahá. Bratr hrál na kytaru, já na klavír a později trochu na housle. 
Nadání se ukázalo, když jsem hrál znělky a písničky z rádia a televize podle sluchu.

Jakým jste byl – jakožto velmi talentovaný pianista – žákem či studentem a jak zpětně 
vidíte své pedagogy?
Já jsem byl určitě hrozným žákem i studentem. Ale měl jsem štěstí na pedagogy. Většinou 
měli rádi hudbu i mě. I dnes na začínajících mladých muzikantech vidím, jak důležitý je učitel. 
Nejde jen o jeho interpretační úroveň, ale hlavně o vztah k hudbě a k žákům. Dobrý učitel, to 
může být doslova všelék. Poznal jsem i takové, kteří by učit neměli, protože celou jejich duši 
vyplňovala kariéra, ať už úspěšná, či neuskutečněná. 

V mládí jste měl blíž k jazzu i popu. Jak se ve Vás probudila láska ke klasické hudbě?
Vlastně jsem měl rád vždycky i klasiku, jen třeba ne tu, kterou jsem měl hrát v patnácti na kon-
zervatoři. Necítil jsem důvod, proč to hrát, cvičit nemělo smysl. V prvním ročníku mi v pololetí 
dali trojku s varováním, že mě vyhodí, pokud se nezlepším. A já se nezlepšil. Žádný z peda-
gogů mě už nechtěl, takže odchod. Nakonec se jedna profesorka nade mnou ustrnula, že prý 
z mé hry něco cítí. A tak jsem se díky špatným výsledkům dostal k té úplně nejlepší pedagož-
ce. Už po pár lekcích všechno šlo zase samo a já věděl, co a proč hraji. 

Jste pokládán za předního interpreta Janáčkova díla. Vaše cesta k němu ale nebyla jed-
noduchá, že?
To tedy nebyla. V  dětství jsem si totiž odskočil od  Beatles navštívit operu Její pastorkyňa. 
Hrůza. Nebylo poznat, co je to za tóny ani za řeč. Málem ani tónina v orchestru. Zpěváci jen 
nesrozumitelně křičeli, u toho se řezali nožem v obličeji a utopili malé dítě. Navíc mě kousaly 
kalhoty, takže to měl Janáček u  mě navždy zpečetěné. Až někdy v  osmnácti se to měnilo 
a dnes hrávám celé jeho klavírní dílo. Nikdy neříkej nikdy.

Hodně posluchačů má problém pochopit Janáčkovu hudbu. Poraďte, jak na ni.
Když jsem přišel na JAMU, poznal jsem trochu i cimbálku a moravskou hudební rapsodičnost. 
Jako Východočech jsem to neměl úplně v krvi, ale dalo si to říct. Přirovnal bych to k vínu, jehož 
poetika je přece krásnější než ta pivní, metronomicky dechovková. No a pak je tu ta Janáčko-
va lašská „kratkost“, choleričnost a smysl pro sociální drama. To chce čas a životní zkušenosti. 
U mě se z nenávisti stala láska při poslechu orchestrální trilogie Taras Bulba. Dodnes mě mrazí 
ve třetí části, když se varhany proříznou zvukem orchestru a zahrají úžasné moravské modu-
lace, které si pak celoživotně vypůjčil Martinů.

Jak Vám absolutní sluch usnadňuje, popř. komplikuje život hudebníka?
Usnadňuje, učím se rychle a poměrně trvale. Kdybych byl dirigentem, využil bych toho mno-
hem víc. Nějakou skladbu dejme tomu pár let vůbec nehraji, ale i tak ji mohu zahrát na kon-
certě jako přídavek. Dokonce to přináší větší zážitek než u skladeb zodpovědně připravova-
ných, kde se momentální inspirace nemusí vždy dostavit. 

Jak se hraje na špatně naladěný klavír (např. Janáčkův vlastní klavír Ehrbar z roku 1876, 
na kterém jste nahrál celé skladatelovo klavírní dílo)? Neskáčou Vám prsty jinam, než 
jsou zvyklé?
To je jediný problém s  absolutním sluchem, když je nástroj naladěn o  půltón níž, tak jako 
Janáčkův klavír. Prsty skáčou skutečně jinam a chtějí to opravit. Člověk se na to musí vnitřně 
přelaďovat celý den. Mimochodem, na ten Janáčkův Ehrbar nikdo nikdy nechtěl hrát, všichni 
se dušují, že je to starý nehratelný křáp. Já na něm rád hrávám recitály. Předprodej se otevírá 
třeba dva měsíce předem, ale už druhý den bývá vyprodáno. Proto mi pořadatelé pro příští 
rok naplánovali tři recitály těsně za sebou. Představte si, že sedíte v pracovně Leoše Janáčka 
na jeho židli u jeho klavíru a hrajete jeho skladby, které tam vznikaly. Má to obrovské kouzlo. 
 
Na co se můžeme ve Vašem podání těšit a chtěl byste něco vzkázat českotřebovskému 
publiku?
Uslyšíte zřídkakdy hranou Händelovu Suitu B dur a Brahmsovy Variace zkomponované právě 
na téma z oné Händelovy suity. Ve druhé části zazní dva moravští mistři 20. století – tolikrát už 
zmíněný Janáček a Klement Slavický, k jehož virtuózní Toccatě z roku 1946 chci vzkázat milým 
českotřebovským klavírním myším, aby se včas vystěhovaly z koncertního nástroje, jinak by 
nemusely přežít. 

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert klavíristy Jana Jiraského se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 19:00 hodin 
v  českotřebovské Malé scéně.

Jan Jiraský (*1973 ve Vysokém Mýtě) studo-
val na Janáčkově akademii múzických umění 
v Brně v klavírní třídě prof. Aleny Vlasákové. 
Cenné soutěžní vavříny (Hradec nad Mora-
vicí 1989, Smetanova soutěž 1991, Barce-
lona 1993, Karlovy Vary 1994, Noyers 1995, 
Darmstadt 1996, Novi Sad 1997, Kyjev 1998, 
Praha 1999, Lisabon 2000) mu zajistily po-
zvání do  nahrávacích studií a  na  prestižní 
pódia. Ve svých dvaceti letech natočil debu-
tové smetanovské CD (label Musica Vienna) 
a  byl pozván k  recitálu v  cyklu 100 let Čes-
ké filharmonie v  pražském Rudolfinu. Stal 
se stipendistou francouzské vlády a  ČHF, 
pravidelným hostem mezinárodních festi-
valů a  orchestrálních domů. Pod taktovkou 
desítek skvělých dirigentů (Bělohlávek, Cec-
cato, Emilsson, Hrůša, Svárovský…) provedl 
repertoár třiceti klavírních koncertů, z nichž 
kritika nejvíce ocenila Mozarta, Hummela, 
Chopina, Dvořáka a  Martinů. Též Jiraského 
CD (vydavatelství Radioservis, ArcoDiva, An-
tiphona, RTS, Klub moravských skladatelů) 
se setkala s  oceněním mezinárodní kritiky. 
Nahrávky i živé koncerty vysílaly rozhlasové 
a televizní stanice BBC 3, MDR, WDR, RTS, B-4, 
Vltava, ČT2, Servus TV. K  zajímavým uměl-
covým projektům patří souborné provede-
ní Bachova Dobře temperovaného klavíru 
(2007 Dvořákova síň pražského Rudolfina, 
cyklus FOK Světová klavírní tvorba, 2015 Be-
sední dům Brno, 2016 National Music Hall 
Peking, 2017 residenční sál Pražského jara – 
kostel sv. Vavřince) či osmnácti Mozartových 
sonát ve  čtyřech recitálech, dvě kompletní 
CD nahrávky Janáčkova klavírního díla nebo 
TV nahrávka Suity pro klavír Pavla Haase 
(ČT). V posledních letech pianista vystupoval 
v cyklech Filharmonie Brno, České filharmo-
nie, Brno Contemporary Orchestra, Ensem-
ble Opera Diversa, provedl recitály v  Brně, 
Praze, Ostravě, Katovicích, Štýrském Hradci, 
Vídni, Drážďanech nebo Pekingu. Neopomí-
jí komorní spolupráci (kvarteta Janáčkovo, 
Martinů a  Pavla Haase či pěvci R. Novák, J. 
Březina, M. Lehotský, H. Minutillo aj.). Vede 
Katedru klavírní interpretace JAMU v  Brně, 
zasedá v  porotách mezinárodních soutěží 
a dává master classes v Evropě a Asii.

Jan Jiraský
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MINERALOGICKÝ KLUB  
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z. S.
Mineralogický klub Česká Třebová oslavuje 
v  letošním roce 20 let svého trvání. V  sou-
časnosti má 99 členů, mezi kterými jsou pro-
fesní odborníci, pracovníci muzeí a univerzit 
od nás i ze zahraničí. Klub je otevřený všem 
zájemcům o  neživou přírodu a  jeho náplní 
je přednášková a  exkurzní činnost, zaměře-
ná na  geologii, mineralogii a  paleontologii. 
Přednášková činnost probíhá v pracovně pří-
rodopisu na  ZŠ Habrmanova. Jednou z  klu-
bových priorit je i práce s mládeží, ve spolu-
práci s městem je každoročně pro studenty 
organizována mineralogická olympiáda, 
na které se sjíždějí soutěžící z různých koutů 
České republiky. Lektoři klubu pomáhají ško-
lám při vytváření školních sbírek a veřejnosti 
poskytují poradenskou činnost. V  areálu ZŠ 
Habrmanova, ve které má mineralogický klub 
své zázemí, byl vybudován geopark. Členové 
klubu se v rámci České republiky prezentují 
výstavní a  publikační činností a  úzce spolu-
pracují s regionálními médii. S Českou televi-
zí natočili několik dílů Toulavé kamery.

Milan Michalski (předseda), Jan Peringer (jednatel)

Kontaktní adresa:  
Mineralogický klub Česká Třebová, z. s., 
Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová. Mobil: 
605 865 440, pev. Linka: 465 535 533, 
www.mkceskatrebova.websnadno.cz

STAROSTOVÉ OBDIVOVALI PAMÁTKY  
I KRÁSU VZÁCNÝCH KAMENŮ
Předposlední listopadový víkend navštívila 
Českou Třebovou vzácná návštěva. Poprvé 
od  svého zvolení zavítali do  našeho města 
nový starosta partnerského města Agrate 
Brianza pan Simone Sironi a  koordinátor 
vzájemné spolupráce pan Fabio Papotti. 
V  časově krátkém, leč pracovně bohatém 
programu, navštívili společně se starostkou 
Mgr. Magdalenou Peterkovou řadu význam-
ných regionálních památek a uskutečnila se 
i řada významných jednání.
Po uvítání na  radnici proběhlo v sobotu se-
tkání s Mgr. Frühaufovou a Ing. Žáčkovou, při 
kterém se debatovalo o partnerské výměně 
škol. Nedělní program byl věnován návštěvě 
Hernychovy vily s expozicí unikátních kame-
nů a  drahokamů, kterou k  20. výročí svého 
trvání připravil Mineralogický klub Česká 
Třebová a  předvánoční atmosféru navodila 
i výstava betlémů s komentovanou prohlíd-
kou ředitele ústeckého muzea. Odpoled-
ne se uskutečnila návštěva Nových Hradů 
a  Košumberku. Pondělní dopoledne strávili 
ve  společnosti ředitelek Městského mu-
zea  Česká Třebová a  Domu dětí a  mládeže 
Kamarád, odpoledne se návštěvě věnovala 
ředitelka sociálních služeb. 
Toto první setkání nových starostů v  České 
Třebové se uskutečnilo v  příjemné   před-
vánoční atmosféře a  plynule tak navázalo 
na mnohaletou vzájemnou spolupráci obou 
partnerských měst.

Milan Michalski

Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová v roce 2020
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové v 17:00 hodin.

Středa 22. ledna – přednáška Ing. Jiřího Šury – Geologie vs. neznalost, hloupost a politika.

Středa 19. února – přednáška Mgr. Martina Tyče a Mgr. Veroniky Koubové – 
Z cest, tentokrát i za kameny (severozápad USA, Alberta a Britská Kolumbie v Kanadě). 

Středa 18. března – přednáška doc. RNDr. Zdeňka Losose, CSc. – Mineralizace žulovského 
masivu a jeho pláště.

Středa 22. dubna – přednáška. Mgr. Miloše Pechance – Autobusem po Islandu. 

Středa 20. května – přednáška Miroslava Čady – Za kameny na Ural. 

Čtvrtek 21. května – mineralogická olympiáda – Otevřená soutěž pro žáky 
základních a středních škol. Začátek v 9:00 hodin v učebnách ZŠ. 

Středa 10. června – přednáška Mgr. Hedviky Weinerové – Studium mikrofacií vápenců. 

Čtvrtek 2. 7. – neděle 5. 7. – pravidelná letní mineralogická exkurse – 
Za minerály do severočeského příhraničí.

Středa 9. září – přednáška Viktora Tecla – Za minerály Kolumbie. 

Středa 21. října – přednáška RNDr. Stanislava Houzara, Ph.D. – Dolování stříbra a zlata 
na Českomoravské vrchovině.

Středa 9. prosince – Určování nerostů pro veřejnost.

Mineralogický klub Česká Třebová
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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-

mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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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.

17

INZERCE

RYBÁŘSKÝ PLES
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svo-
je příznivce na  tradiční Rybářský ples, 
který se uskuteční 1. února ve 20:00 hod. 
v sále KC Rybník. K poslechu a tanci zahra-
je Jari-Kurri-Band. Vstupenky v  ceně 180 Kč 
v předprodeji na tel. čísle 602 138 146 – paní 
Pleskotová. Bohatá tombola a  občerstvení! 
Odvoz směr Rybník – Česká Třebová zajištěn 
autobusovou dopravou!

DISKOPLES 
1. FC Rejlov pořádá diskoples v  sále VOŠ 
a SŠT Skalka Č. Třebová v pátek 21. února 
2020 ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje 
DJ Jarda Brejl. Vstupné: 200Kč. Předprodej: 
Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671. Loso-
vání velké tomboly – 1. cena: LED HD televi-
zor. Srdečně zvou pořadatelé. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ROBOKROUŽEK PŘIJÍMÁ DALŠÍ ZÁJEMCE
• Zajímá tě nejen, jak věci vypadají, ale jestli i dobře fungují a plní svůj účel?
• Jde Ti matematika a rád(a) bys ji využil(a) pro něco tvůrčího?
• Jsi rebel(ka), a tak nechceš být jen řadový mobilní maniak a hltač PC her?
• Jsi týmový hráč, tedy rád(a) se ujmeš úkolu, který je potřeba pro tým udělat, ne toho, který 
se Ti zdá nejsnazší?
• Máš zájem změřit síly se svými vrstevníky na mezinárodní soutěži s robotem, na jehož stav-
bě, programování a testování bude i Tvůj podíl?
Robokroužek je koncipován jako dvouletý s pravděpodobnou účastí na mezinárodní robotic-
ké soutěži. Kroužek je určen pro kluky i holky 6. až 9. tříd ZŠ a 1. až 4. tříd víceletých gymnázií. 
Případně může být doplněno mladšími zájemci. Na nové i stávající studenty se těší Marek Volf.
Robokroužek probíhá každou středu na  oddělení Teenspace v  městské knihovně 
od 16 do 18 hodin. Přijďte se podívat.

DĚTI ÚSPĚŠNĚ ULOVILY  
315 KNIH S PERLAMI
Už šestým rokem se na dětských odděleních 
knihovny lovily perly. Jedná se o  celoroční 
hru Lovci perel, při které se vybrané dětské 
knížky stávají perlorodkami a přinášejí svým 
čtenářům zajímavý zisk v  podobě opravdo-
vých perel, pokud knihu přečtou a  správně 
odpoví na otázky. 
Snaha lovců byla i  letos velice rozdílná. Ně-
komu stačila jedna perla, jiní jich chtěli ulovit 
co nejvíc. Někdo tak získal sbírku i více než 20 
perel. Lovců se nakonec zapojilo 52 a dohro-
mady přečetli 315 knih! 
Smyslem projektu je motivovat děti ke čtení 
a  ověřit, zda textu rozumí. Děti získaly ne-
jen krásné čtenářské zážitky, ale v  prosinci 
na ně čekaly i odměny. Každý si mohl domů 
odnést svoji šňůru perel a vybrat si malé dár-
ky v  knihovním obchůdku. Děkujeme všem 
čtenářům za  obrovské nadšení a  vytrvalost 
ve čtení. 
Projekt Lovci perel vymyslela Knihovna 
města Hradce Králové a  sdílí ho s  ostatními 
knihovnami. Od  2. ledna zahájíme 7. kolo, 
které potrvá do 22. listopadu. 2020. 
V úterý 7. ledna vám na akci Matyldino po-
hádkohraní knihovnice vysvětlí, jak projekt 
Lovci perel funguje, případně se neváhejte 
kdykoliv zeptat. Čtenáři se mohou zapojit 
v průběhu celého roku.

Omezení provozu knihovny
Ve středu 1. ledna 2020 bude knihovna uzavřena (státní svátek).
V lednu počítejte s uzavírkami oddělení pro děti z důvodu vzdělávacích programů pro školy.
Z důvodu stěhování externího skladu není dočasně možné zajistit výpůjčky z tohoto odděle-
ní. Děkujeme za pochopení. 

Knihy můžete vracet v době uzavření knihovny do biblioboxů na Smetanově ulici i na poboč-
ce Parník (Ústecká ulice).

Městská knihovna vám přeje úspěšný rok 2020 plný krásných (čtenářských) zážitků.

Další informace naleznete na  webové stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo 
https://www.facebook.com/mekct/. Psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 
732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

ODDĚLENÍ TEENSPACE
ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 12:30–18:00 h.
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu.

OFFLINE DAY
6. 1., 27. 1. (pondělí) 12:30–18 hod.
Odpoledne plné deskových her a zábavy.

TURNAJ V KARETNÍ HŘE UNO
20. 1. (pondělí), 12:30–18 hod.
Přijďte si zahrát turnaj v karetní hře Uno. 
Můžete se těšit na hezké ceny.

ROBOKROUŽEK
8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. (středa), 16–18 hod.
Postav a  naprogramuj si svého robota  
s týmem.

TIBETSKÉ MÍSY A ZVONKOHRY – 
MUZIKOTERAPIE
Přijďte zažít neobyčejné setkání v  úterý 
21. ledna od  18:00 na  oddělení Teenspa-
ce. Vy budete pouze sedět a  vnímat zvuky 
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. 
Bára Lýdie Sládková z Kostelce nad Orlicí.

JAK SE RODÍ ZPRÁVY
Ve čtvrtek 30. ledna od 17 hodin vás zveme na setkání se zkušenou novinářkou Terezou 
Engelovou o tom, jak vzniká zpravodajství, co obnáší práce zahraniční reportérky a jak 
porozumět dění daleko za našimi hranicemi.
Novinářka a moderátorka Tereza Engelová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy. V letech 1999–2007 byla redaktorkou, moderátorkou a editorkou zahra-
ničního zpravodajství ČT. Zabývala se především rozvojovým světem a krizovými oblastmi. 
Po  studiích dokumentárního filmu ve Velké Británii pobývala od  podzimu 2007 do  dubna 
2009 v Pákistánu. Na ženské univerzitě v Ráwalpindí vedla kursy žurnalistiky a dokumentár-
ního filmu. Působila také jako dopisovatelka pro týdeník Respekt, HN a Aktuálně.cz. Od roku 
2014 žila rok v tureckém Gaziantepu nedaleko syrských hranic. Nyní píše pro HlídacíPes.org 
a externě pro Čro Plus a pořad Reportéři ČT.

ilustrační foto / archiv městské knihovny
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REKONSTRUKCE UTØYI
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.
Uprostřed tmy prázdného skladiště se ro-
zehrává představení, v  němž chybí rekvizity 
i  kulisy a  postavy se pohybují mezi nazna-
čenými čárami na  zemi. Zprvu anonymní 
a  neutrální prostor nabírá silou vzpomínek 
konkrétních tvarů. Útočníkova přítomnost, 
jako by se začínala zhmotňovat a mladí herci 
následující pokyny přímých svědků začínají 
hrůzu a  ohrožení cítit na  vlastní kůži. Expe-
riment umožňuje přinést katarzi přeživším, 
kteří se stávají režiséry vlastních nočních 
můr, a  ostatním dává šanci na  okamžik po-
chopit, čím si oběti útoku prošly a  dodnes 
procházejí.
Režie: Carl Javér. Švédsko, Norsko, Dánsko. 
Rok výroby: 2018. Stopáž: 98 min. 
Promítáme v pondělí 13. ledna od 18 ho-
din na oddělení Teenspace. Vstup zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ÚHEL POHLEDU
Od 6. ledna bude v prostoru knihovny k vidě-
ní výstava fotografií Kamily Šefcové.

NAKRESLI SKŘÍTKA KNIHOVNÍČKA
Zeptejte se dětí, jak si představují skřítka 
Floriána, který bydlí v  domečku v  knihovně 
a  poproste je, aby ho nakreslily. Skřítek se 
zatím neukázal, pouze nám nechal dopis. Má 
domeček na oddělení pro děti i na pobočce 
Parník. Hotové výkresy můžete odevzdávat 
tamtéž.

POČÍTAČOVÉ KURZY
Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně po-
kročilé budou pokračovat pro nové zájemce 
od  konce ledna. Pokud se chcete naučit 
pracovat s  počítačem (popř. vlastním note-
bookem), tak se přihlaste do 20. ledna 2020 
na  e-mail adela.kusa@moderniknihovna.cz 
anebo osobně v městské knihovně. První in-
formační schůzka se bude konat 23. ledna 
2020 od 9 hodin.
Počet míst je omezen. Cena celého kurzu 
je 240 Kč. Výuka probíhá v dopoledních ho-
dinách na  oddělení Teenspace, v  přízemí 
knihovny. Jedná se o  7 lekcí. Těší se na  vás 
lektorka Adéla Kusá.

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2019
Pokud jste se zapojili do  čtenářské výzvy 
a půjčili jste si v knihovně 20 knih dle vypsa-
ných témat, vyplněnou čtenářskou kartu 
odevzdejte v knihovně do 6. ledna 2020. 
Poté náhodně vylosujeme vítěze. 

ORGANIZACE / LEDEN 2020

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 
od 8 do 18 hodin, 1. ledna 2020 zavřeno.

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 usku-
teční v úterý 7. ledna 2020 od 17 hodin, ten-
tokrát na  téma Čteme kurent. Cena každé 
lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem 
registrovat). 
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 14. ledna 2020, 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, tentokrát na téma Včelař.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). 
Lektor: Bc. Pavla Šedivá. 

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vý-
voje výtvarného umění evropského kultur-
ního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v  měsíci. Příští setkání se uskuteční v  úte-
rý 21. ledna 2020 od  17 hodin, tentokrát 
na téma Rozostřené umění. Kinetismus, vi-
deoart, instalace. 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 28. ledna 
2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Výuka 
hudby a  hudební život v  České Třebové. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). 
Lektor: Martin Šebela.

VÝSTAVA
Tradiční vánoční výstava s názvem Třpytivé 
svátky nabízí betlémy, vánoční ozdoby a de-
korace ze sbírek českotřebovského muzea, 
Regionálního muzea v  Chrudimi i  od  sou-
kromých vlastníků. Výstava potrvá do neděle 
5. ledna 2020. Pro školy je možné objednat 
doprovodný program. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy s  názvem Rekordy a  ku-
riozity ze světa zvířat – savci proběhne 
ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 17 hodin. Úvod-
ní slovo pronese Bc.  Pavla Šedivá, vystoupí 
děti z DDM Kamarád. Výstava potrvá do ne-
děle 15. března 2020. 
Interaktivní putovní výstava Centra pro rodi-
nu a sociální péči z. s. je zaměřena na zajíma-
vosti ze života savců a zážitkovým způsobem 
přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota v  muzeu se uskuteční 8. února 2020 
od 15 do 16:30 hodin. 

Upozornění pro badatele
Do 3. ledna 2020 bude badatelna přístupná 
pouze po domluvě na tel. 731 604 848. 

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

Městské muzeum  
Česká Třebová

Turistické informační centrum  
Česká Třebová

úterý–neděle: 8:00–18:00 hodin

Klácelova 11
560 02 Česká Třebová 2

Tel: 465 322 634
E-mail: ic@mmct.cz

KULTURNÍ CENTRUM
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
4. 2. Petr Hapka a jeho potměšílí hosté – koncert, 
6. 2. DP BONUS Jaro 2020  Leni – Hitlerova filmařka, 
10. 2. – 14. 2. – pohádková výhra – filmy o prázdninách, 
11. 2. KPH - Kristina Vocetková a Matouš Pěruška (violoncello a housle), 
16. 2. Taneční odpoledne, 
23. 2. Obušku z pytle ven – pohádka, 
25. 2. DP Jaro 2020 – Anna Karenina.

Příspěvkové organizace města 
Česká Třebová
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MĚSTSKÉ MUZEUM

NOVINY A ČASOPISY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Nejspíš bychom jen těžko hledali člověka, který v životě nedržel v ru-
kou noviny nebo časopis. Ať už kvůli více či méně seriózním zprávám, 
odborným článkům, nebo kvůli relaxaci a  zábavě. Přestože dosud 
zastávají v našich životech nezanedbatelnou roli, význam tištěných 
médií v dnešní době, pro niž se vžilo přízvisko internetová, zcela jis-
tě poklesl. V dějinách však sehrál tisk významnou roli a byl nazýván 
čtvrtou velmocí.
Ze školních let si každý z nás vybaví alespoň několik osobností, které 
v „novinách“ působily, namátkou lze připomenout V. M. Krameria, K. 
H. Borovského či F. Peroutku. Ostatně některé ze slavných novinář-
ských osobností pocházely přímo z našeho města, za všechny může-
me jmenovat třeba F. V. Krejčího a J. Pichla. 
Jak to ale bylo s novinami a časopisy přímo v České Třebové? V mu-
zejní knihovně jsou uloženy Havlíčkovy Národní nowiny z revoluční-
ho roku 1848, řada lékařských časopisů z  pozůstalosti dr.  Františka 
Rybičky a odborné časopisy, které pro nově založené muzeum ob-
jednával Jan Tykač.  
Překvapivě dlouhý je ale seznam periodik, která přímo v našem měs-
tě vycházela. Jako první, ještě v dobách rakouského mocnářství, to 
byl Občan – Věstník pro zájmy města České Třebové vydávaný měst-
skou radou v letech 1904–1905. 
V období první republiky se objevilo periodik více.  Bezesporu nej-
významnějším titulem byl Náš kraj – Neodvislý, pokrokový, vzděláva-
cí a  informující časopis, věnovaný kraji východočeskému. V  muzejní 
knihovně se zachovaly ročníky 1928–1938 a pro pracovníky muzea 
i  badatele jsou cenným zdrojem informací z  dějin našeho regionu. 
Také vycházelo Bratrství – List československé strany socialistické. V mu-
zejní knihovně se dochoval jediný exemplář, a  to číslo 5 z  prvního 
ročníku. Aktivním vydavatelem byl během tohoto období českotře-
bovský klub čs. turistů, který vydával věstníky Hore zdar, Českomorav-
skou vysočinou a  Jeseníky, Králický Sněžník, Českomoravská vysočina, 
Orlické hory a okol. krajiny. Bohužel se v muzejní knihovně nedocho-
val Věstník dělmistrů Československých státních drah – Oficielní orgán 
Spolku dělmistrů československých drah ani Československý dřevařský 
věstník – Odborný list pro obchod dřívím, parní pily, dřevařský průmysl 
a lesnictví v zemích Československé republiky.
Po  druhé světové válce se produkce tisku ještě zvýšila. V  období 
do roku 1989 v České Třebové vycházelo několik podnikových novin 
a časopisů: pro železničáře Tep kolejí, Hrot dopravy (ani jeden se však 
v muzejní knihovně nedochoval), Českotřebovský železničář a Hlavní 
tah, pro textiláky Kolem dokola a Výzva, zaměstnanci Sigmy si mohli 
počíst v  Informacích závodního výboru revolučního odborového hnu-
tí Sigma a zemědělci v Českotřebovském zemědělci (ten se v muzejní 
knihovně též nedochoval, ale údajně vycházel v 80. letech 20. století). 
Pro všechny občany města byl určen Hlas Osvětové besedy a Zpravo-
daj města České Třebové. Roku 1970 začal vycházet Kulturní zpravodaj, 
který roku 1979 změnil název na  Českotřebovský kulturní zpravodaj 
a roku 1991 na Českotřebovský zpravodaj a je neodmyslitelně spojený 
se jmény redaktorů Vladimíra Hampla (do roku 1975) a Milana Miko-
leckého (dosud).

Od roku 1990 o dění ve městě postupně informovaly Českotřebovské 
listy, Naše Třebová, Přímo z radnice a po dobu několika let i Českotře-
bovské noviny vydávané místním nakladatelstvím Nika. Od roku 2016 
periodikum stejného názvu vydává jako měsíčník město Česká Tře-
bová. 
Své odběratele si našly i  noviny a  časopisy zaměřené na  konkrétní 
skupinu čtenářů jako Farin – List pro vzájemné poznávání společenství 
i  jedinců ve farnostech Česká Třebová, Semanín, Třebovice, Damníkov, 
Zpravodaj českotřebovských živnostníků a  podnikatelů, Zpravodaj 
ČSOP, Technické zprávy StEG či CZ LOKO – Informační zpravodaj pro za-
městnance, akcionáře a obchodní partnery. Posledně jmenovaný titul 
jako jediný z této skupiny vychází dodnes. 

Výše uvedený výčet novin a časopisů rozhodně není úplný: zahrnu-
ty do  něj nebyly ročenky různých institucí, studentské počiny jako 
Instužel, Primán, Rupor a skautské Slovíčko. Neobsahuje ani ty, které 
byly určeny i pro čtenáře v České Třebové, ale vycházely v některém 
jiném městě regionu. Některé tituly se nedochovaly, jiné se nepoda-
řilo v databázích dohledat, popřípadě ověřit.

Jitka Peková

ilustrační foto / redakce
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DOMOV PRO SENIORY
DUŠIČKY
Ve středu 6. 11. jsme pro uživatele Domova připravili ve spolupráci s katolickým farářem Milo-
šem Kolovratníkem vzpomínkovou akci s názvem Dušičky. Pozvali jsme seniory do kaple Do-
mova a společně zavzpomínali na blízké, rodinu, přátele, i spolubydlící z Domova pro seniory. 
Každý si mohl zapálit svíčku a pomodlit se.

JABKANCOVÁ POUŤ V DOMOVĚ
Rok se sešel s rokem a 18. listopadu Domovem opět zavoněly jabkance, tradiční podzimní 
pochoutka, která neodmyslitelně patří k Jabkacové pouti. Celé odpoledne se Domovem li-
nula nejen vůně jabkanců, ale také veselé melodie známých písní, u kterých si senioři mohli 
zazpívat a zavzpomínat. K dobré náladě přišlo zahrát Jabkancové Šlapeto, ve složení Helena 
Bucháčová (zpěv), Petr Skalický (kytara, zpěv), Vladislav Zoubek (harmonika), Josef Chudý 
(housle) a Jan Janíček (basa). Úvodní píseň společně s nimi zazpívala i paní ředitelka Magda-
léna Peterková. 
Děkujeme všem členům Jabkancového Šlapeta za příjemnou atmosféru, kterou se jim poved-
lo u příležitosti Jabkancové pouti v Domově vytvořit.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY LÉTO
Poslední listopadovou středu 27. 11. se v Domově uskutečnilo předvánočně laděné hudební 
vystoupení. Zazněly známé melodie populárních autorů jako Růže z Texasu, Své bajno od-
hazuji v dál, Jako kotě si příst, Až na vrcholky hor. V druhé polovině vystoupení se uživatelé 
mohli zaposlouchat do tónů vánočních písní – Purpura, Už z hor zní zvon, Tichá noc. Nejeden 
senior si společně s hudebníky zazpíval. 
Ráda bych zde poděkovala paní Přibylové, z jejíž iniciativy se toto hudební vystoupení poda-
řilo připravit, a dále také všem ostatním hudebníkům, kteří na této akci účinkovali, zejména 
pak panu Milanu Buchtovi, který dokázal svým veselým přístupem vykouzlit úsměv na tvá-
řích mnoha seniorů. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 
První adventní víkend, v sobotu 30. 11., proběhlo v Domově slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. V odpoledních hodinách se v kapli sešli senioři a zaměstnanci Domova. Za dopro-
vodu dvou hudebníků – Petry Mrštné (kytara, zpěv) a Josefa Kučery (kytara, zpěv) si mohli 
zazpívat vánoční koledy, nebo se jen zaposlouchat a posedět se svými přáteli. Vánoční po-
hodu navodila i  vůně „svařáčku“, který speciálně pro tuto příležitost připravila kuchyň Do-
mova. Hostem této akce byla i paní starostka Mgr. Magdaléna Peterková. Samotné rozsvícení 
stromku proběhlo za recitace vánočních veršů Stromečku vstávej v podání dětí zaměstnanců 
Domova. 

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Novinky z Centra:
PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A  KOMPEN-
ZAČNÍCH POMŮCEK PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Pro dospělé máme k  zapůjčení mechanický 
invalidní vozík, chodítko polstrované, cho-
dítko čtyřkolové, sedačku na vanu s madlem 
a nástavec na toaletu.
Pro děti jsou k  dispozici mechanické inva-
lidní vozíky, dětské berle, chodítka, dětská 
mobilní sedačka, dětská pojízdná sedačka, 
pláštěnka na vozík, dětské kolo se stabilizač-
ními kolečky. 
V případě potřeby Vám zaměstnanci Centra 
poskytnou aktuální informace.
Kromě půjčovny rehabilitačních a  kompen-
začních pomůcek nabízíme služby: odborné 
sociální poradenství, sociální rehabilitace 
a osobní asistence.

KLUBÍČEK
Činnost Centra je rozšířena o novou aktivitu 
v  rámci služby sociální rehabilitace. Jeden-
krát do měsíce se uskuteční odpoledne, kde 
se zájemci budou moci účastnit výtvarných 
aktivit, případně tréninků paměti. Podrob-
nější informace na tel. 775 693 983.

Kontakt:
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká bu-
dova RC Aktiva, 3. poschodí) 
Tel. 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych jménem naší rodiny poděkovat 
za služby poskytované nejen naší mamince, 
ale i ostatním lidem, kteří pomoc KC Petrklí-
če, z. s. pečovatelské služby potřebují. Nepo-
máháte pouze lidem postiženým, ale i jejich 
rodinám, kteří si mohou odpočinou, něco 
zařídit, v klidu cokoliv udělat. Pouze ten, kdo 
se stará o své blízké doma, ví, jaká je to zod-
povědnost.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat za sta-
rost a  péči a  pomoc a  popřát všem z této 
organizace pěkné a pokojné vánoční svátky.
Vedení města nejen našeho, ale i všem ostat-
ním bych ráda sdělila, že tato práce je nedo-
ceněna a bylo by dobré, kdyby byly více pod-
porování a dotováni finančně lidé, kteří tímto 
způsobem pomáhají.
Za celou rodinu 

Irena Malínková

AURA KRUHU ŽEN 2020
PŘIDEJ SE K  NÁM do  Aura kruhu žen 2020 
v  České Třebové. Jde o  roční kurz na  téma 
naší aury, formou 12 oblastí zdravého život-
ního stylu. Více je na stránkách https://www.
aura-system.cz/l/aura-v-zene-rok-2020/. 
Cena 1000 Kč za kurz. Chci se NAUČIT MEDI-
TOVAT v intimní skupině žen. Více informací 
na tel. 776 101 972 Aury (Bláža).

Blažena Kovářová Jirušková
Pěvecký soubor ZUŠ Kajetánek / foto: Michal Horák
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská Tykačova 1183, Česká Třebová www.cbtrebova.cz neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství Klácelova 1, Česká Třebová www.farnostct.cz neděle 9:30

Církev československá husitská Mlýnská 900, Česká Třebová – neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická Riegrova 283, Česká Třebová ceska-trebova.evangnet.cz neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne Smetanova 1450, Česká Třebová ceskatrebova.casd.cz sobota 9:00

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je urče-
na 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 pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30 hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

ZAMYŠLENÍ NA LEDEN 2020

PÍSNĚ KRÁLE DAVIDA
„Údolím života i smrti“ (Bible, Žalm 23) 
Vážení čtenáři, v loňském seriálu Zamyšlení jsme se nechali inspirovat příslovími krále Šalo-
mouna a  letos to budou písně jeho otce, krále Davida. Opět se v této rubrice prostřídáme 
s kolegy faráři a kazateli českotřebovské ekumeny.
Původní melodie žalmů se nám nedochovaly, jen slova, a možná to je dobře. Každá kultura je 
nechá rozeznít takovou hudbou, která v lidech rezonuje… jako třeba v Biblických písních An-
tonína Dvořáka na slova z překladu Bible Kralické. Díky nim Davidovy žalmy přinášejí i v na-
šem národě tolika lidem posilu, potěšení, povzbuzení a naději. 
Kdo by tedy neznal alespoň úvodní slova Žalmu 23, „Hospodin jest můj pastýř…“? Zní často 
na pohřbech, i když tato píseň je víc o životě, než o smrti. Ale i to sedí, vždyť zní pro povzbu-
zení těm, kteří ještě žijí. Před časem jsem se zúčastnil trampského pohřbu na břehu řeky. Starý 
kamarád si přál vsypat popel do řeky v údolí, kam tak rád jezdíval na osadu. U splavu se sešlo 
s rodinou několik desítek kamarádů, kapela s kytarami a v improvizovaném shromáždění se 
na mě obrátili, „Jsi kněz, něco řekni.“ Vybavil se mi právě Žalm 23. David tam vyznává svoji 
důvěru Bohu: „… k vodám tichým mě přivodí, duši mou očerstvuje…“. Představuji si údolní 
nivu podél řeky života. David je vděčný Bohu, když se těší z hojnosti života, ale důvěřuje mu, 
ať se děje cokoliv: „Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty 
se mnou jsi…“ Údolím života, a kdyby i údolím smrti, v důvěře, pokojně, vděčně… spoléhá 
na svého Pastýře. A to je ta nadčasová zkušenost, která v nás rezonuje. 

Rostislav Staněk, Církev bratrská

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – LEDEN 2020

Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

1. 1. 2020 MDDr. Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
4.–5. 1. 2020 MDDr. Knob Stanislav, Česká Třebová, železniční poliklinika, tel. 723 036 370
11.–12. 1. 2020 MUDr. Kumpoštová Lucie, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 778 133 117
18.–19. 1. 2020 MUDr. Krejčík Michal, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, tel. 465 544 192
25.–26. 1. 2020 MUDr. Lohrer Pavel, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834

SLUŽBY AUDIOHELPU  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2020 služby 
sociální rehabilitace, poradenství pro slucho-
vě postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 
14. 1., 11. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6. 2020
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 e-mai-
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

Vánoční trhy a adventní betlém / foto: Michal Horák
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD

KARNEVAL
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve všech-
ny děti a  rodiče na  Bradavický karneval 
čar a  kouzel, který se bude konat v  so-
botu 25. 1. 2020 v  čase od  15:00 hodin 
do  17:30 hodin v  sále restaurace Na  Ho-
rách. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, děti 
do  3 let zdarma bez nároku na  místo. Vstu-
penky si můžete zakoupit v  kanceláři DDM 
Kamarád v úředních hodinách od 8. 1. 2020.

HERNÍ VÍKEND
Pravidelně nepravidelný Herní víkend 
pořádaný ve  spolupráci s  DDM Kama-
rád Česká Třebová se bude konat od  pát-
ku 24. 1. 2020 od  18:00 hod. do  neděle 
26. 1. 2020 do  12:00 hodin. Téměř nonstop 
hraní moderních deskových a karetních her. 
Ve  fondu je na  výběr přes 120 druhů her. 
Pravidla her rádi vysvětlíme a  zahrajeme si 
je. Herní poradna pro hry, které máte doma 
a nevíte si s nimi rady – k dispozici. Občerst-
vení zajištěno. Přespání umožněno za popla-
tek 40 Kč za osobu a noc. Dopředu prosím na-
hlašujte počet osob a termín přespání, ať se 
všichni rozumně vejdeme na emailovou ad-
resu: balderon@centrum.cz Veškerý výtěžek 
ze vstupného a občerstvení půjde na nákup 
deskových her. S  sebou přezůvky. Vstupné 
na celý Herní víkend je 40 Kč.

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Tře-
bová pořádá pro dospělé a  starší děti krea-
tivní kurzy. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM Kamarád nebo na  tel. č. 736  694  671, 
777  292  218. Každá akce se bude konat při 
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu pro-
sím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním 
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích 
budou průběžně zveřejňovány na interneto-
vých stránkách DDM Kamarád.

Šitý šperk – úterý 21. 1. 2020 v čase 15:00–
19:00, v  ceně 270 Kč je započítán veškerý 
materiál na výrobu, s sebou přezůvky a brýle, 
pokud používáte. Lektorka: Alena Štegnero-
vá.

PROGRAM LEDEN
6/1 8:30 OTVÍRÁME v novém roce
7/1 17:30 Klub pro těhotné – startujeme v novém roce 
15/1 16:00 Malování na textil, lektor Monika Kaplanová, přihlášení tel. č. 737 901 339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč 
16/1 9:00 Ekologie a ekonomika domácnosti, beseda se Šárkou Březinovou, vstupné 40 Kč
18/1 10:00 Přímé spojení s MUDr. Tomášem Lebenhartem, Malá scéna Česká Třebová, vstupné 
150 Kč
Rosa rodinné centrum z. s., Ústecká 160, Česká Třebová. E-mail: rcrosact@seznam.cz

KURZ – JAK NA CHYTRÝ TELEFON
DDM Kamarád nabízí kurz pro senio-
ry i  další zájemce Jak na  chytrý telefon. 
Kurz se bude konat v  úterý 28. 1. 2020 
v  čase 8:00–11:30 hodin a  maximální po-
čet je 8 účastníků. V  případě zájmu je mož-
né domluvit také odpolední kurz. Cena je 
150 Kč (kurz je dotován z  projektu Šablony 
II.). Účastník bude seznámen s obecnými zá-
klady práce s  chytrým zařízením, konkrétně 
na  platformě Android, od  správného nasta-
vení, přes běžnou práci v prostředí a základní 
funkce až po složitější aplikace a zefektivnění 
běžné osobní i pracovní agendy.
S  sebou: chytrý telefon s  Androidem nebo 
tablet, nabíječku, přezůvky, poznámkový se-
šit, psací potřeby, brýle (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.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Dům dětí a  mládeže Kamarád připravuje 
pro školní děti v pátek 31. 1. 2020 pololetní 
prázdniny – SNOWTUBING RAMZOVÁ. Cena: 
550 Kč (v  ceně je zahrnuto jízdné vlakem 
a jízdné na snowtubingu). V případě nepříz-
nivého počasí bude náhradní program – OS-
TRAVA – SVĚT TECHNIKY. Přihlásit se můžete 
od 8. 1. 2020 do pátku 24. 1. 2020 v kanceláři 
DDM nebo telefonicky. Akce se bude konat 
při minimálním počtu 15 dětí.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zapsanému spolku Senioři České 
republiky místní organizace v České Třebové, 
jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a  jejím 
ochotným svěřenkyním za  zajištění téměř 
700 ks perníčků, které byly použity na vánoč-
ní výstavě pro zdobení dětmi z  mateřských 
a základních škol.
Také děkujeme Základní škole Habrmanova 
za možnost využití prostor k pečení.

Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

Připravujeme:
Filmový festival 
10. 2. – 15. 2. 2020 ve spolupráci s KC

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců 
+ laktační poradna
KERAMIKA každý lichý týden, přihlášení předem nutné

Út
8:30–12:00

17:30–19:00

KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
Klub pro těhotné ženy, 
Kurz předporodní přípravy s PA jinak

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relax. prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt
8:30–12:00
14:00–17:00
17:30–18:30

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3–6 let

Pá 8:30–12:00 Setkávání rodičů s dětmi v herně

So / Ne VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ! 
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová

Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz

Úřední hodiny DDM Kamarád

Pondělí 9:00–11:00 13:00–16:30 

Středa 9:00–11:00 13:00–16:30
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NAŠE DÍKY VAŠÍ LÉKARNĚ MELLISA

Děti z mateřské školy Habrmanova si zahrály v projektu nazvaném „Moje zdravi a nemoc“ 
spoustu rolí. Obsah tvořila vzdělávací nabídka zpracovaná tak, aby zaujala dětskou zvídavost, 
byla přínosná, vedla k prakticky využitelným dovednostem a schopnostem dětí předškolního 
věku (máme heterogenní složení tříd, což jsou 3–6 leté děti), a co nesmím opomenout, jsou 
radostné prožitky dětí ze zvládnutých úkolů.
Pohádkový příběh „Jak bacily cestovaly po školce“ byl dětem velmi blízký a v kolektivních za-
řízeních aktuální po celý rok. Pedagogové přesně vědí, o čem píšu. Podrobným rozborem se 
ale momentálně zabývat nebudu, protože touto aktualitou chceme především poděkovat 
paním lékárnicím z Litomyšlské ulice, kterým se krásně podařilo naše školkové hraní s učením 
přirozeně obohatit.
S poděkováním posíláme i přání spousty pohodových, šťastných zimních dnů a hlavně pro 
všechny v lékárně i mimo ni dobré zdraví.

Jana Faltysová, MŠ Habrmanova

BÍLÁ PASTELKA
V průběhu října 2019 se naše škola již tradič-
ně zapojila do  celonárodního projektu Bílá 
pastelka. 
Zástupci školního parlamentu se ujali zorga-
nizování sbírky, při které žáci a zaměstnanci 
zakoupením bílé pastelky pomohli částkou 
5  952 Kč zrakově postiženým. Vybrané fi-
nanční prostředky budou použity na výcvik 
vodicích psů, vytváření nových pracovních 
míst nebo nákup pomůcek potřebných pro 
běžný život.
Děkujeme, že jste pomáhali s námi.

Petra Blaško, ZŠ Habrmanova

UDĚLEJ DOBRÝ SKUTEK DO VÁNOC!
To bylo naše poslání a impuls na právě pro-
bíhající akci na  školách. Rozhodli jsme se 
navštívit Domov pro seniory v České Třebo-
vé, zazpívat si společně za doprovodu kytar 
a posedět s babičkami a dědečky u hrnečku 
čaje. Ve školní kuchyňce jsme napekli sladké 
dobroty, které všem moc chutnaly.
Hodně štěstí, spokojenosti a  pevné zdraví 
v nadcházejícím roce 2020 bychom rádi po-
přáli nejen babičkám a dědečkům v domově 
důchodců, ale i vám, kteří čtete tento článek.

žáci 8.A, ZŠ Habrmanova

VÁNOČNÍ LAŤKA 
Na „Habrmance“ skákali žáci 4.–5. tříd do výš-
ky, letos nově na soutěži Vánoční laťka.
Učitelé tělesné výchovy nominovali nejú-
spěšnější chlapce a dívky v hodinách tělocvi-
ku a ti v počtu osmnácti chlapců a patnácti 
dívek porovnávali své síly v úterý 3. 12. 2019 
ve velké tělocvičně naší školy. Po celou dobu 
soutěže panovala výborná atmosféra, kdy 
se jednotliví sportovci navzájem povzbuzo-
vali, fandili si a prokazovali fair play chování. 
Opravdovou atmosféru soutěže vytvořili žáci 
se svými vyučujícími, kteří přišli fandit svým 
třídním zástupcům.
Nejlepším výškařem se stal jako v  loňském 
školním roce Šimon Slanina, který si zlepšil 
své osobní maximum a překonal laťku ve výš-
ce 126 cm. Mezi slečnami s výkonem 111 cm 
na pokusy zvítězila Veronika Kotyzová.
Blahopřeji k výkonům!

Petr Doseděl, ZŠ Habrmanova

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

Vítáme vás v novém roce a přejeme vám, ať je plný štěstí, zdraví a úspěchů.
A protože jsme ani v prosinci nezaháleli, máme pro vás v rámci projektu Místní akční plán 
ve vzdělávání v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová připraveno hned několik akcí, na které 
se můžete přihlásit. 
 • 20. února 2020 vás čekají dva workshopy s názvem Nezhasnout I a  II, které se uskuteční 
na Základní škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků.
 • 27. února 2020 jsme pro vás připravili ukázkovou hodinu na téma Badatelský kroužek, která 
proběhne na Základní škole a mateřské škole Libchavy.
 • 17. března 2020 jsme pro vás přichystali opět dva workshopy tentokrát na téma Žákovský 
parlament jako součást školy I a II.
Vzhledem k tomu, že naše projekty probíhají díky podpoře MAS ORLICKO, z.s. jsou pro vás 
všechny námi pořádané akce ZDARMA. Tyto akce jsou určeny především pedagogickým pra-
covníkům a pracovníkům ve vzdělání, ale vítáni jsou i zájemci z řad rodičů a veřejnosti. Přihla-
šovat se na ně můžete až do naplnění kapacity na našem webu www.maporlicko.cz v sekci: 
plánované aktivity, kde naleznete i podrobné informace. Těšíme se na vás.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Lucie Osuská, MAS ORLICKO, z.s.

CO UVIDÍTE V ZŠ NA ROVINĚ
Píšu zprávu o tom, co jsem viděl, slyšel a za-
žil při dni otevřených dveří 12. 12. 2019 
v  dopolední výuce českotřebovské školy 
Na  Rovině. Z  šatny vedou dveře do  dvou 
velkých učeben, češtinářské a matematické. 
Po jejich obvodu vidím řadu polic a poliček, 
díky nimž mají žáci na  dosah ruky desítky, 
možná stovky promyšlených a  názorných 
učebních pomůcek určené pro nejrůznější 
partie uvedených předmětů. Uprostřed ko-
berec a po učebnách několik různými směry 
orientovaných lavic a  stolečků. Jsou tu také 
dvě menší místnosti: knihovna a počítačová 
učebna. Za  okny vidím rozlehlou zahradu, 
i ta patří k prostorům určeným pro děti.
Asi 25 dětí ve  věku první až páté třídy spo-
lečně zahájilo den. Rozvrh říká, že dnes 
bude M a ČJ: každý si zvolí, kterým z těchto 
předmětů se hodlá zabývat. Výuka začíná 
v  kruhu na  koberci. Učitelka pomáhá roz-
dat práci. Dva chlapci si zvolí slovní úlohu 
na  převody jednotek a  odcházejí k  počítači 
zjišťovat vzdálenost mezi Českou Třebovou 
a Betlémem. Prvňáček, který potřebuje pro-
cvičovat sčítání, se dohodne na spolupráci se 
čtvrťačkou a  řeší příklady na  tabuli. Ostatní 
děti se také rozejdou po  třídě a  každý začí-
ná pracovat na učivu ze svého individuální-
ho učebního plánu. Nikoho neruší, že jednu 
z pomůcek si našla moje roční dcera a vesele 

si při hraní výská. Nikoho – ani učitelku! – ne-
znervózňuje, že po třídě chodím já, neznámý 
muž, že koukám dětem přes rameno. Každý 
si soustředěně a v klidu dělá to své. Když se 
učitelka zrovna nikomu nevěnuje, zodpovídá 
mé otázky.
Pak odcházím do  druhé učebny. Tam se už 
všichni pilně vzdělávají: Starší děvče na  ko-
berci trénuje mužské vzory podstatných 
jmen. Dvě děti u  stolu na  pracovním listu 
procvičují psaní písmen. Několik dětí drží 
v  ruce knihu a  čtou, jedno z  nich si k  tomu 
dělá poznámky na  papír. Jedno děvče 
na  mou prosbu najde papír a  moje dcera 
společně s  předškolačkou si na  něm zkouší 
razítka s písmenky. Na konci hodinu a půl tr-
vajícího výukového bloku se děti s učitelkou 
usadí do  kruhu a  jeden po  druhém řekne, 
čím se zabýval, co se při tom nového naučil 
a zodpoví dotazy učitelky k danému tématu.
Ze školy si odnáším atmosféru bezpečí, klidu, 
úcty k  člověku i  zájmu o  vzdělávání. Připa-
dalo mi, že kantoři zde dělají svoji práci rádi 
a  děti se zde rády učí. A  k  tomu všude fas-
cinující učební pomůcky, které přímo zvaly 
k  tomu, aby si je člověk vzal do  ruky, zkou-
mal, používal. A to myslím stojí i za dva tisíce 
školného měsíčně.

Kamil Vystavěl Uzávěrka příštího čísla je 14. ledna 2020.
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ VYJELA POPRVÉ NA ERASMUS+
Studenti z Vyšší odborné školy a  Střední 
školy technické poprvé vyjeli v rámci pro-
gramu Erasmus+ na  pracovní stáž do  za-
hraničí. Na konci září se vydalo 18 vybraných 
žáků oboru Provoz a  ekonomika dopravy 
a  2 studenti vyššího studia oboru Logistika 
a  management na  dva týdny do  Barcelony. 
Skupinu doprovodila paní učitelka Jarosla-
va Knířová a pan učitel Tomáš Slezák. Pobyt 
byl financován z evropských fondů a všichni 
účastníci měli hrazenou dopravu, ubytování, 
stravu i příspěvek na volnočasové vyžití. 

Ve  všední dny chodili studenti na  předem 
vybraná pracoviště, kde získávali nové prak-
tické poznatky. Zkušenosti sbírali například 
v obchodech nebo firmách zajišťujících služ-
by. Velkým rozdílem oproti domácím pra-
xím pak byla nutnost komunikovat anglicky 
nebo španělsky, navíc se jednalo o naprosto 
rozdílné kulturní prostředí.
Ve  volném čase měli studenti možnost si 
prohlédnout nejzajímavější místa a památky 
Barcelony, včetně architektonického skvostu 
od Gaudího, Sagrada Família, ale také napří-
klad vyhlášené akvárium. Pro studenty i pe-
dagogy byla stáž cennou zkušeností.

Jaroslava Knířová

STUDENTSKÁ FIRMA ZEN HARMONY
Ve dnech 22. a 23. listopadu jsme se zúčast-
nili dne otevřených dveří na  Vyšší odbor-
né škole a  Střední škole technické v  České 
Třebové. Měli jsme zde vlastní stánek, kde 
jsme předváděli náš produkt návštěvníkům. 
Byla to naše první zkušenost s  veřejností. 
O náš produkt byl nečekaný zájem a dosta-
li jsme mnoho zpětných vazeb, co bychom 
mohli změnit nebo jak udělat produkt více 
atraktivní. Proto hodnotíme tuto zkušenost 
jako kladnou a děkujeme za veškeré zpětné 
vazby všem účastníkům. Pro vice informací 
o produktu a naší firmě navštivte naše inter-
netové stránky: www.zenharmony.cz

Jakub Kolář

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ REÁLNÉ 
SEBEOBRANY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ve dnech 5.–6. 12. 2019 uspořádala východo-
česká organizace Krav Maga-Kapap Bohemia 
Czech Republic mezinárodní seminář reálné 
sebeobrany.
Pozvání do  České republiky přijal náš přítel 
a kolega Master Teacher IKA a elitní bodygu-
ard světových celebrit, jako jsou Madonna, 
Jennifer Lopez, Lady Gaga a mnoho dalších 
– samotný Sensei Redah Madouri z Londýna.
Celé akce se zúčastnilo více jak 70 členů, kteří 
se učili reakcím na  nejčastější možné napa-
dení či obranu proti noži. Semináře se mimo 
jiné zúčastnili jak děvčata KMKB, tak i napří-
klad naši členi z řad policie, armády a lékaři, 
se zájmem o sebeobranu.
Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí 
zabývající se trénováním a propagací izrael-
ských bojových umění a  reálné sebeobrany 
v  ČR. Vlastníme oficiální licenci a  patříme 
do sítě světových škol IKA Izrael.
Působíme v  České Třebové, Svitavách, Mo-
ravské Třebové, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, 
Žamberku, Olomouci, Prostějově, Kunčině, 
Dolní Čermné a  v  dalších lokalitách. Na-
bízíme pravidelné tréninky sebeobrany, 
specializované semináře v  ČR i  v  zahraničí, 
soustředění, ženskou sebeobranu, dětskou 
sebeobranu, profesní sebeobranu, certifika-
ce ESP – teleskopický obušek. Součástí orga-
nizace KMKB jsou sportovní kluby Brazilské-
ho Jiu-Jitsu a MMA Gym Ústí nad Orlicí, které 
se umísťují na předních příčkách Evropských 
turnajů. Trénujeme více jak 400 řádných čle-
nů od  dětí až po  dospělé. Naučte se bránit 
jednoduchými a osvědčenými technikami.
Kontakt: Jan Kubín 724 015 671, 
jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz. 
www.kravmaga-kapapbohemia.cz.

Miriam Kubínová

KOHOUTI NA PRVNÍ PŘÍČCE
Po skvělém startu, během kterého vyhráli čtyři zápasy v řadě, se obhájce mistrovského titulu 
začal trápit. V závěru roku 2019 však hokejisté České Třebové zabrali, udělali sérii vítězných 
zápasů a byli na první příčce.
V domácím prostředí odehráli Kohouti od září do prosince loňského roku deset utkání, kte-
ré navštívilo celkem 4 570 diváků. V průměru tak na každý duel Kohoutů přišlo 457 diváků, 
nejvíce v  krajské lize Pardubického kraje a  Kraje Vysočina. Nejvyšší diváckou kulisu mělo 
1. prosince derby s Chocní, na které bylo zvědavo 607 diváků.
V závěru loňského roku získali Kohouti zajímavou posilu, zkušeného útočníka Karla Pláška, 
který nastupoval v extralize za mužstva Pardubic, Znojma, Plzně a Vítkovic. V nejvyšší soutěži 
odehrál 708 zápasů! 
V době uzávěrky tohoto čísla Českotřebovských novin měla krajská hokejová liga Pardubické-
ho kraje a Kraje Vysočina odehráno dvacet kol. V čele vyrovnané tabulky byla Česká Třebová 
s 39 body, následovaly týmy Hlinska (36), Chocně (34), Moravské Třebové (32) a Chrudimi (32). 
Do konce loňského roku zbývalo Kohoutům odehrát jedno utkání. V lednu čeká tým České 
Třebové porce pěti zápasů.

PROGRAM – LEDEN 2020:
neděle 5. 1.: Česká Třebová – Moravská Třebová (17:00)
neděle 12. 1.: Hlinsko – Česká Třebová – Lanškroun (17:30)
středa 15. 1: Česká Třebová – Světlá nad Sázavou (19:00)
neděle 19. 1.: Litomyšl – Česká Třebová (17:00)
neděle 26. 1.: Choceň – Česká Třebová (17:00) 
První zápas roku 2020 odehrají Kohouti v neděli 5. ledna doma s Moravskou Třebovou (17:00).

HC Kohouti Česká Třebová

Studenti na pracovní stáži v Barceloně
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TÝDEN HOKEJE
Přijďte v úterý 21. 1. 2020 v 15:00 hodin na zimní stadion Na Skalce v České Třebové 
na akci Týden hokeje.
V úterý 21. 1. 2020 v 15:00 hodin budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Mládežnický hokejový 
oddíl TJ Lokomotiva Česká Třebová ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na zimním sta-
dionu Na Skalce v České Třebové akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních 
krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si 
vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská 
helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vez-
měte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na p. Ros-
tislava Teleckého (tel. 731 182 767) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě. 
Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče, kterým se na-
skytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný 
program na  ledě i  mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o  tom, co obnáší mít 
doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. 
Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci 
přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého hokeje (Český 
svaz ledního hokeje z. s.), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. 
Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj najdete na www.pojdhrathokej.cz.
Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná po sedmé po celé České republi-
ce a celkově už po osmé. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hoke-
jem téměř 30 000 dětí. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

Mládežnický hokejový oddíl TJ Lokomotiva Česká Třebová

KRÁTKÉ ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU HOKEJOVÉ SEZÓNY MLÁDEŽE

Letošní sezóna opět začala tradičně letním kempem, kterého se zúčastnilo v srpnu na 80 dětí. 
Od  září se naplno rozjely základní části mistrovských soutěží žáků, dorostenců a  juniorů, 
na které v říjnu navázaly zbývající kategorie 2.–5. třídy. Zároveň v září proběhla tradiční nábo-
rová akce Týden hokeje a v říjnu se rozběhla Školička bruslení pro nejmenší děti. 
Výsledky našich týmů po  základních částech vykazují v  rámci kraje stále vysoký standart. 
Mladší a starší žáci si společně zajistili postup do vyšší skupiny, díky druhému místu v základní 
části hned za Pardubicemi. Nyní je čekají další atraktivní zápasy nejen s Pardubicemi, ale také 
nás čeká Hradec Králové, Liberec, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Náchod a Vrchlabí. Stejně tak 
ze druhého místa postoupila juniorka, která spolu s Lanškrounem, Světlou n. S., Krkonošemi, 
Jaroměří a Náchodem nyní hrají vyšší fázi o postup do extraligy. Dorostu unikl postup jen 
o pouhé dva body, a tak hraje pouze skupinu o umístění spolu s Novým Bydžovem, Skutčí, 
Krkonošemi, Chocní a Opočnem. Ostatní kategorie hrají své soutěže bez uvádění výsledků 
a tabulek, ale všechny kategorie hrají se svými soupeři rovnocenná utkání nebo je herně pře-
vyšují. Do konce sezóny nám stále zbývají tři měsíce, tak přijďte povzbudit naši mládež na náš 
zimní stadion.

Stanislav Ruda

JUDISTÉ SE ÚČASTNILI  
BORSA OPEN V MOSTARU
Ve dnech 8. až 11. 11. 2019 odjelo družstvo 
judistů z  České Třebové na  jeden z  nejlépe 
obsazených mládežnických turnajů v Evropě, 
BORSA OPEN, do Hercegovinského Mostaru. 
Náš oddíl reprezentoval Matěj Řezníček, Ma-
xim Chromý, David Martinec, Matyáš Zářec-
ký, Adam Janíček a  Šimon Baláž pod vede-
ním trenérů Rudolfa a Tomáše Rybky. 
Turnaje se zúčastnilo 1129 závodníků z Evro-
py, Asie a Afriky. Nebylo výjimkou, že některá 
váhová kategorie byla zastoupena více než 
40 závodníky. I  přes to, že se našim závod-
níkům podařilo zvítězit v  několika těžkých 
zápasech, nepodařilo se nám tentokrát ur-
vat ve skvělé konkurenci některý z cenných 
kovů. 
Součástí turnaje byla i prohlídka historického 
centra Mostaru zakončena večeří z místních 
specialit. Za  předvedené výkony je potřeba 
pochválit všechny zúčastněné, kdy bych rád 
vyzdvihl výkon Maxima Chromého, který do-
slova vydřel vítězný zápas proti reprezentan-
tovi z  Ukrajiny a  podal svůj letošní nejlepší 
výkon. JUDU ZDAR

Rudolf Rybka

4 MEDAILE Z BEROUNA
Poslední listopadový pátek a sobotu jsme vy-
razili s 15 dětmi vlakem směr Beroun na Tur-
naj města Beroun, kterého se letos účastni-
lo rekordních 363 judistů a  judistek z  cca 
35 oddílů. Kromě, pro některé svěřence, jistě 
nezapomenutelné cesty vlakem, která skon-
čila až v  sobotních pozdních večerních ho-
dinách, jsme viděli velmi pěkné judo a i naši 
borci dokázali urvat 4 cenné kovy.
Dvě stříbra získali Tereza Šmídová a  Marek 
Zářecký a 2 bronzy vybojovali Jakub Najman 
a  Matyáš Zářecký. K  tomu musíme pochvá-
lit za  velmi vydařený výkon Honzu Škrkoně 
a Lukášu Krásu, kteří oba vyhráli po 3 zápa-
sech, a když to na medaile nestačilo, byla to 
super jízda, kluci.
Samozřejmě i u dalších svěřenců je vidět po-
sun ve výkonech, které se mnohdy nepodaři-
lo přetavit ve vítězství, ale na druhou stranu 
je nutné zdůraznit a vyzdvihnout, že když už 
na tatami někdo nezůstane jenom 10 vteřin, 
ale třeba tam vydrží celou minutu, tak to lze 
považovat za  výkonnostní posun. Nevadí, 
příště to vyjde i vám, naše milé děti.
JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

Judisté v Mostaru

Mládežnický hokejový oddíl TJ Lokomotiva Česká Třebová
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – LEDEN 

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod., začíná od 7. 1. 2020.

Pozor na změny provozní doby
1. 1. a 6. 1. ZAVŘENO
7. 1. otevřeno 5:30–8:00 a 12:00–16:00
18. 1. otevřeno 16:00–21:00
O PRÁZDNINÁCH
2. 1. otevřeno 9:00–16:00 a 18:00–21:00
3. 1. a 31. 1. otevřeno 9:00–21:00

Telefon 465  531  060, mobil 734  281  024, 
e-mail: bazen@ekobi.cz. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na www.bazen-trebova.cz.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–17:30 hod.

Úterý 5:30–8:00 a 12:00–17:30 hod.

Středa 12:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–8:00 a 12:00–16:00
a 18:00–21:00 hod.

Pátek 10:00–21:00 hod.

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–21:00 hod.

ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/. 

Veřejné bruslení

Středa 1. 1. 2020 ZRUŠENO

Čtvrtek 2. 1. 2020 10:00–11:15
13:00–14:15

Pátek 3. 1. 2020 10:00–11:15
13:00–14:15

Sobota 4. 1. 2020 ZRUŠENO

Neděle 5. 1. 2020 13:00–14:15

Středa 8. 1. 2020 17:30–18:45

Sobota 11. 1. 2020 15:00–16:15

Neděle 12. 1. 2020 13:00–14:15

Středa 15. 1. 2020 ZRUŠENO

Sobota 18. 1. 2020 15:00–16:15

Neděle 19. 1. 2020 13:00–14:15

Středa 22. 1. 2020 17:30–18:45

Sobota 25. 1. 2020 15:00–16:15

Neděle 26. 1. 2020 13:00–14:15

Středa 29. 1. 2020 17:30–18:45

Pátek 31. 1. 2020 13:00–14:15

Broušení bruslí 50 Kč/pár.
Vedoucí ZS – tel. (+420) 731 449 814
Pokladna – tel. (+420) 465 320 266

SOLÁRIUM

V  ostatní dny na  telefonické objednání.  
Telefon 734 351 310.

Provozní doba
Úterý 10:00–20:00 hod.
Pátek 10:00–20:00 hod.

Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby. Aktuální informace 
na www.ekobi.cz.

AREÁL PEKLÁK 
V provozu za příznivých podmínek.
Provozní doba vleků, ski servisu a půjčovny: 
neděle–čtvrtek 9–16 a  17–20, pátek a  so-
bota 9–16 a  17–21. Lyžařská škola denně 
9–16 hodin.
Novinkou sezóny je nové parkoviště s asfal-
tovým povrchem a elektrickými přípojka-
mi pro obytná vozidla.
Ceny jízdného na vleku a ceny výuky v lyžař-
ské škole se proti loňské sezóně nemění. Ak-
tuální informace na www.peklak.cz.

VC ČESKÉ TŘEBOVÉ 2020
Třetí lednový víkend ve  dnech 
18.–19. 1. 2020, tedy v roce olympijském, 
nás čeká již devátý ročník VC České Třebo-
vé v  judu za  podpory hejtmana Pardubic-
kého kraje JUDr.  Martina Netolického a  sta-
rostky města Česká Třebová Mgr. Magdalény 
Peterkové.
Oddíl JUDO Česká Třebová se rozhodl na zá-
kladě 8. ročníku změnit působiště, a v lednu 
tak budeme muset za  judem do nové spor-
tovní haly Na Skalce. A bude se na co dívat. 
Pro sportovce bude připraveno 5 tatami 
a judisté očekávají účast přes 800 závodníků, 
a  to nejenom z  České republiky, ale i  z  Bel-
gie,  Bosny a  Hercegoviny, Finska, Lotyšska, 
Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska.
Pro zúčastněné týmy připravujeme i  jedno-
denní tréninkový kemp, který plynule naváže 
na víkendový turnaj.
Děkujeme za  přízeň vedení Pardubického 
kraje, města Česká Třebová, vedení sportov-
ní haly, vedení přilehlého internátu a samo-
zřejmě všech našich sponzorů, rodičů našich 
svěřenců a všech příznivců juda.
Přijďte se podívat, bude na co! JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

POLABSKÁ LIGA KOLÍN – 8 MEDAILÍ
Poslední turnaj roku 2019 je za námi. V sobo-
tu 7. 12. 2019 jsme se s  20 svěřenci zúčast-
nili posledního 6. kola Polabské ligy v Kolíně 
a spolu s dalšími 298 závodníky z 36 oddílů 
jsme pomýšleli na  vylepšení letošní bilance 
na Polabské lize. 
I  přes velmi dobře obsazenou soutěž jsme 
dokázali vybojovat 3 zlaté (Jaroslav Šlesin-
ger, Tereza Šmídová a Matyáš Zářecký), 3 stří-
brné (David Martinec, Adam Janíček, Jakub 
Ježek) a  2 bronzové (Alexandr Pataki, Matěj 
Ducháček) medaile.
Bohužel nás potkala i 2 nepříjemná zranění, 
kde však rentgen ukázal pouze pohmoždění 
a naše nálada je před nadcházejícími vánoč-
ními svátky výrazně lepší.
Naše celkové umístění v letošním ročníku Po-
labské ligy zůstalo na 9. místě, přestože jsme 
v 6. kole obsadili symbolickou 6. příčku. Věří-
me, že v příštím roce se nám bude dařit lépe 
a naše články tak budou plné medailí.
Jménem oddílu JUDO Česká Třebová z.s. Vám 
všem přeji příjemné prožití vánočních svátků 
a  hodně štěstí, pevné zdraví a  moře lásky 
v roce 2020, roce olympijském.
JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

Nové parkoviště u areálu Peklák Uzávěrka příštího čísla je 14. ledna 2020.

Judisté v Mostaru
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KRASOBRUSLAŘSKÝ SUPERVÍKEND V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V sobotu 1. února a v neděli 2. února 2020 se na zimním stadionu v České Třebové uskuteční závody – Českotřebovská pirueta, pod 
jednotným názvem „Krasobruslařský supervíkend“. Pořadatelem této krasobruslařské akce takového rozměru je Krasobruslařský 
klub Česká Třebová. Na co se můžeme těšit, jsme se zeptali ředitelky závodů Jany Hůlkové a hlavního pořadatele Jana Orlicha.

Jana: V  rámci mezioddílových závodů pro-
jektu Bruslička už se jedná o  třetí ročník, 
v  minulém roce jsme k  této soutěži přiřadi-
li navíc Pohár ČKS C. A  letos jsme stáli před 
rozhodnutím, zda budeme pořádat jen tyto 
mezioddílové závody, nebo se zapojíme také 
do oficiálního závodu pod krasobruslařským 
svazem, a  to Poháru ČKS, což je druhá nej-
vyšší soutěž v  České republice. Zkusili jsme 
se přihlásit a nemusím říkat, že potvrzení po-
řadatelství nás velice potěšilo.

V  minulých ročnících se závody konaly 
vždy v jeden den, proč tomu je teď jinak?
Jan: Oproti minulému roku budeme pořádat 
dva závody. V  sobotu budete mít možnost 
zhlédnout historicky první krasobruslařské 
ISU závody v České Třebové. V neděli se pak 
můžete těšit na stejnou soutěž jako v minu-
lých ročnících, tedy na závody Brusličky. Po-
čet závodníků se více než zdvojnásobí.

ZmínilI jste první ISU závody, o co vlastně 
jde?
Jana: Jsou to závody hodnocené tzv. sys-
témem ISU. Mezi závodníky můžete slyšet 
i název „počítačové závody.“ Jedná se vlastně 
o stejné hodnocení, jaké fanoušci krasobrus-
lení znají z mezinárodních soutěží vysílaných 
v televizi. Závodníci jedou svou volnou jízdu, 
kterou snímá kamera a technický panel zkou-
má provedení jednotlivých prvků. Rozhod-
čím v těchto závodech nic neunikne. Na dru-
hou stranu díky protokolům je výsledek pro 
bruslaře spravedlivější a čitelnější. Vědí, kde 
udělali jakou chybu, co se rozhodčím líbilo. 
Jan: I pro samotného diváka jsou tyto závody 
zajímavější. Na obrazovce uvidí body jednot-
livých závodnic i aktuální pořadí. Přímo z dě-
jiště bude také vysílán přímý přenos na inter-
netu. Odkaz bude dostupný v  době konání 
závodu na našich webových stránkách.

ISU hodnocení, Pohár ČKS, můžeme tedy 
říct, že v sobotu uvidíme zkušené závod-
níky a závodnice?
Jana: Určitě ano. Přeci jenom je to už vyšší 
soutěž a v ní startují zkušenější bruslaři, kteří 
mají několik závodů za sebou, umí předepsa-

né prvky... Z našeho klubu se těchto závodů 
zúčastní 12 krasobruslařek ve  čtyřech kate-
goriích. Jinak k nám přijedou závodníci z celé 
republiky. 
Jan: Jako pozvánku pro fanoušky bych zmí-
nil dvojité skoky a obtížné piruety u starších 
kategorií. 
Jana: A nejen to, fanoušci se jistě můžou tě-
šit na  mnoho krásných sportovních výkonů 
a my doufáme, že přijdou nejen naše místní 
krasobruslařky podpořit. 

To je sobota, koho můžeme podpořit v ne-
děli? 
Jan: Opět počítáme s velkou účastí závodní-
ků z klubů z různých koutů republiky. Stejně 
jako tomu bylo v  minulých ročnících. Z  na-
šeho klubu by se závodu mělo zúčastnit cel-
kem 9 krasobruslařek... 
Jana: ... a  také 1 naše nejmladší ze školičky. 
Předvede prvky a bude to pro ni závodní pre-
miéra, příprava do budoucna.

Dva dny jsou jistě po organizační stránce 
hodně náročné...
Jana: Pro mě samotnou přípravy po té admi-
nistrativní stránce začaly již v dubnu a budu 
ráda, když se soutěžní víkend po všech strán-
kách povede. 
Jan: Díky předchozím ročníkům již máme 
s pořádáním soutěží jisté zkušenosti. Hlavně 
jsme si kolem sebe vytvořili tým lidí, který 
nám pomůže. Ať už jde o závod, vyhlašová-
ní vítězů, předávání cen, tak také zázemí pro 
diváky, kteří mají vstup zdarma. V  průběhu 
celého víkendu je pro všechny připraveno 
bohaté občerstvení.

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Školička je organizována Mládežnickým ho-
kejovým oddílem TJ Lokomotiva Česká Tře-
bová. Školička je zaměřená na výuku hokejo-
vého bruslení a  jeho zdokonalení. Provádějí 
ji licencovaní trenéři se zkušenostmi při práci 
s  mládeží. Výuka probíhá dle nejnovějších 
metodik a  bruslařských trendů, s  ohledem 
na věk a možnosti dětí. 
V  roce 2020 bude školička probíhat v  ho-
dinových lekcích, 2 × týdně leden / březen, 
celkem 20 hodin. 
Informace tel.: 731 182 767. 
Začínáme v  úterý 7. ledna v  15:15 hodin 
na Zimním stadionu Česká Třebová.

Diváci se mají opravdu na  co těšit, tak 
doufáme, že si tuto akci nenecháte ujít 
a  přijdete podpořit závodníky a  vytvořit 
jim perfektní atmosféru.
Bližší informace naleznete také na stránkách 
www.kraso-ct.cz/ceskotrebovskapirueta.

Jaroslava Orlichová, KK Česká Třebová
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