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KULTURA A VOLNÝ ČAS
2/3 pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8:00–15:00 / ZŠ a MŠ Rybník
V  dopoledních hodinách je možné zhléd-
nout vyučovací hodiny jednotlivých před-
mětů včetně Přípravné třídy, seznámit se 
s rodinným prostředím školy i školky, poznat 
výhody výuky v menších kolektivech. Odpo-
ledne Vám budou k  dispozici pedagogové, 
kteří rádi odpoví na Vaše dotazy.

TIBETSKÉ MÍSY A ZVONKOHRY 
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Muzikoterapie. Pro max. 12 osob. Vstup-
né: 160 Kč. Délka terapie 120 minut. 
Akce se koná také v  pátek 13. března 
od 16 hod. Pouze pro předem přihlášené na 
info@moderniknihovna.cz.

3/3 úterý

ZAKARPATÍ POHLEDEM  
MARTINA NETOLICKÉHO  
ANEB PO STOPÁCH PRVNÍ REPUBLIKY 
NA PODKARPATSKÉ RUSI
14:30 / Městské muzeum
Beseda s  JUDr.  Martinem Netolickým nad 
stejnojmennou fotopublikací, pořádají Se-
nioři Česká Třebová. Vstupné 20 Kč.

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.

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 v němčině 2. 
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
17:30 / Rosa rodinné centrum
1. lekce: Těhotenství, s Bc. Lenkou Jasanskou.

4/3 středa

KURZ KINEZIOLOGIE  
PRO ZAČÁTEČNÍKY II
17:00–20:30 / Rosa rodinné centrum
Lektor: Francesca. Cena kurzu: 300 Kč. Přihlá-
šení předem na tel. 724 986 435.

HRAJEME DOMA
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

5/3 čtvrtek

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2020
Program ze Zimbabwe
18:00 / Českobratrská církev evangelická
Ženy českotřebovské ekumeny vás srdečně 
zvou na setkání v rámci Světového dne mod-
liteb 2020, které se koná v sále fary ČCE, Rie-
grova 283, Česká Třebová. 

6/3 pátek

DS Hýbl Česká Třebová
NA SPRÁVNÉ ADRESE
19:00 / Velký sál kulturního centra
Bývalá kabaretní hvězda pronajímá poko-
je studentkám. Protože se chce odstěhovat 
na venkov, rozhodne se podat inzerát na pro-
nájem celého bytu. Současně si podají inze-
rát obě její podnájemnice. První, studentka 
hry na  klavír, hledá žáka, aby si trochu při-
vydělala, druhá, studentka malířství, hledá 
model na  obraz Spartaka. Aby toho nebylo 
dost, služka majitelky bytu hledá snoubence 
a podá si inzerát také. Všechny čtyři inzeráty 
mají náhodou shodnou značku „PPS“.  Každá 
však znamená něco jiného. A pak už jen stačí, 
aby zazvonil zvonek u dveří a objevil se první 
zájemce. 
A nebyla by to snad nejúspěšnější komedie 
známého autora Marca Camolettiho, kdyby 
hned od  začátku nezačalo docházet k  neu-
věřitelným nedorozuměním. Hra byla uvede-
na poprvé v Paříži roku 1966 a hrála se více 
než tisíckrát. Vstupné: 140 Kč.
Hrají: Michaela Vytlačilová, Otto Plíva, Dani-
ela Stránská, Jiří Holý, Tereza Andělová, Jan 
Vytlačil, Petra Bártová, Adam Pávek. Režie: 
Jiří Jireš. 

7/3 sobota

ŠIBŘINKY
14:00 / Sokolovna Na Skále
Pořádá T.J. Sokol odbor sokolské všestrannos-
ti. Pro děti od 14 hod., pro dospělé od 19 hod. 
Hudba Primátor. Tombola, domácí zákusky, 
soutěže, cvičení, tanec. Pro děti vhodná obuv 
do  tělocvičny a  vstupné dobrovolné. Pro 
dospělé vstupenka 110 Kč. Další informace 
na http://sokol-ceskatrebova.webnode.cz/.

8/3 neděle

RUCHADZE BAND 
-AMSTERDAM BEYOND (NE)
20:00 / Modrý trpaslík
Amsterdam Beyond je ojedinělá skupina, 
která svým pojetím kreativity čerpá přímo 
ze studny aktuálního světového hudebního 
vývoje. Kromě vlastních skladeb má na pro-
gramu vlastní úpravy bluesové, rhythm & 
bluesové a  soulové klasiky, v  nichž hlavní 
inspirací zůstávají James Brown, B.B. King, 
Stevie Wonder, Beatles atd.
Konstantin Ruchadze sám o  sobě působí 
jako čaroděj, který svým zpěvem a svou ky-
tarou dokáže přítomné uvézt v  trans. Jeho 
práce se zvukem, barvou a náladou se střídá 
s  improvizovanými sóly, ať už instrumentál-
ními nebo vokálními. Jízdné: 130 Kč.

9/3 pondělí

SEBELÉČBA BEZ CHEMIE
17:00–19:00 / DDM Kamarád
Dozvíte se o  sebeléčebné metodě Su Jok, 
která pracuje s akupunkturními body, a bu-
dete si moci sami po  absolvování semináře 
body ošetřovat. Cena kurzu je 150 Kč. Kur-
zem vás provede lektorka Kateřina Rouse, 
DiS. Přihlášení předem v DDM Kamarád.

10/3 úterý

TURNAJ ŠIPKY
14:00 / Restaurace Javorka
Pořádají Senioři ČR, místní organizace Česká 
Třebová.

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum 
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro-
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Setkání se usku-
teční na  téma Korálkář. Cena každé lekce je 
20 Kč. Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

LISTOVÁNÍ: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
19:00 / Městská knihovna
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vlád-
nout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka 
by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se 
stát diktátorem. Naučí vás všechna tajem-
ství tohoto řemesla – jak se dostat na  vr-
chol, jak se na  něm udržet, a  jak si svůj čas 
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na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete 
najít od  těch nejúspěšnějších vůdců, Kim 
Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nico-
lae Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema 
skvěle kombinuje černý humor s politickým 
nadhledem. Ve  scénickém čtení účinkují: 
Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořec-
ký. Vstupné: 50 Kč.

11/3 středa

17 LET ROSY
8:30–12:00 / Rosa rodinné centrum
Vstupné v tento den zdarma.

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

DP Jaro 2020
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, 
dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? 
Nahlédnou do něj, když se stanou komparsi-
sty 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 všech-
ny mistrně ztvárňují pouze dva herci. Hrají: 
M. Vladyka a R. Holub. Režie: Jana Kališová. 
Vstupné: 400 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.

12/3 čtvrtek

OTEVŘENÁ KERAMICKÁ DÍLNA
15:00–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
350 Kč, lektorka Iveta Mutlová.

3. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TULIPÁNY
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Irenka Matysová. Pomůcky: šicí 
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby, na 1 tulipán 
budeme potřebovat: 1 obdélník 3×21 cm 
na  stonek – zelený, 1 obdélník 7×14 cm 
na list – zelený, 1 obdélník 7×12 cm na květ – 
barevnost dle vlastní volby, oboustranně le-
picí páska šíře 15 mm, plastová slámka na pití 
(bez kolínka je lepší), výplň na  květ. Lek-
torné:   30 Kč členky Klubu Červenka a 60 Kč 
ostatní účastníci. Další informace na  http://
klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

13/3 pátek

INTERSTATE60 (ROCK-POP / ČESKÁ TŘEBOVÁ)
THE BRAJGLS (KOSTELEC NAD ORLICÍ)
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

14/3 sobota

CESTOMÁNIE – MISE ITIBO
18:00 / Modlitebna Církve adventistů s.d.

Srdečně zveme na  vyprávění autentic-
kých zážitků z  keňské nemocnice ITIBO 
s  MUDr.  Lenkou Dejdarovou a  MUDr.  Evou 
Papouškovou. Během večera bude možno 
přispět na projekt ITIBO. www.itibo.cz. Těší-
me se na setkání s vámi! Modlitebna Církve 
adventistů s.d., Smetanova 1450, Česká Tře-
bová

15/3 neděle

ZLATOVLÁSKA
15:00 / Malá scéna
Inu opět přišel čas: „aby ryba promluvila, 
aby z  vody vyšla síla, aby moucha rádcem 
byla...“ A tak se opět setkáváme se známými 
postavami pohádky – Zlým králem, kterému 
se dostává možnosti porozumět řeči zvířat, 
jeho sloužícím Jiříkem – jenž přes přísný zá-
kaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vy-
hnán do  světa, aby vyhledal princeznu Zla-
tovlásku. Jiřík na  své cestě za  Zlatovláskou 
díky získané schopnosti porozumění všem 
hlasům a svému dobrému srdci získává řadu 
přátel – jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž 
by předem tušil, kterak jejich přátelství a po-
moc bude potřebovat. 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.

16/3 pondělí

THREE FOR SILVER (USA)
20:00 / Modrý trpaslík
Kapela Three for Silver pochází z  Portlandu 
v  Oregonu, což je stát na  západním pobře-
ží USA, severně od  Kalifornie. Posluchačům 
objevuje tradiční americkou hudbu: jde 
o  eklektickou, ale smysluplnou směs folku, 
blues, country, americany, klezmeru a  ro-
ots music, zazpívanou mimo jiné zpěvákem 
a kytaristou/basistou s hlasem Toma Waitse. 
Jeho stylový chraplák vyvažuje křišťálově 

čistý hlas akordeonistky. Kapelu na trio dopl-
ňuje v tomto okamžiku velmi dobře zpívající 
houslista. Jízdné: 130 Kč.

17/3 úterý

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturního 
okruhu. Setkání se uskuteční na  téma Tělo 
a  svět kolem (Body-art, land-art, hyperre-
alismus). Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: 
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

MICHAELA HRDÁ: HAVAJ ZA HUBIČKU
18:00 / Městská knihovna
Během tříměsíční sólo cesty po Havaji se dá 
stihnout ledacos. Já měsíc téměř denně sur-
fovala na ostrově Maui, prošla skoro všechny 
traily, které tam stály za to... Přitom jsem stá-
le cestovala relativně nalehko a  měsíčně se 
mi podařilo vyjít s minimální českou mzdou 
i přesto, že je Havaj jedna z nejdražších zemí, 
kde jsem kdy byla. Tak se přijďte inspirovat 
na svou další sólo cestu, tipy a triky jak na to 
vás neminou. Vstupné: 50 Kč.

18/3 středa

MINERALIZACE ŽULOVSKÉHO MASIVU 
A JEHO PLÁŠTĚ
17:00 / ZŠ Habrmanova
Přednáška doc.  RNDr.  Zdeňka Losose, CSc. 
Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová 
v pracovně přírodopisu na ZŠ Habrmanova.

19/3 čtvrtek

BAZAR
9:00–11:00 a 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, ob-
lečení pro teenagery, autosedaček, hraček, 
postýlek a dalších věcí pro děti.

BOWLING V NÁRODNÍM DOMĚ
14:00 / Restaurace Národní dům
Pořádají Senioři ČR, místní organizace Česká 
Třebová.

O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTECH  
HUSOVA SBORU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Husův sbor
Přednáška historika PhDr. Martina Jindry, au-
tora knihy „Sáhnout si do ran tohoto světa“, 
za kterou stojí více než 10 let práce s archiv-
ními prameny a  v  níž se věnuje perzekuci 
a rezistenci Církve československé (husitské) 
v letech 1938–1945. Mezi významnými osob-
nostmi z tohoto období jsou i duchovní spja-
tí svou službou s Husovým sborem v České 
Třebové. Srdečně vás zveme na  tuto před-
nášku doprovázenou promítáním, která nám 
přiblíží pozapomenuté osobnosti našeho 
města.

NĚMCOVÁ A JEJÍ VIZE  
NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
17:00 / Městské muzeum 

http://www.itibo.cz/
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Přednášku prosloví Mgr. Martin Tomášek, PhD. 
z Ostravské univerzity. Vstupné 20 Kč.

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
19:00 / Velký sál kulturního centra
Ojedinělý hudebník textař a poeta se po kon-
certní pauze způsobené zdravotními potíže-
mi s rukou vrací na koncertní pódia. Karel Plí-
hal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát 
veselou básničkou, aby vzápětí posluchače 
rozněžnil a roztesknil emotivním textem pís-
ně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil 
skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel po-
tkal na hudební škole v Hradci Králové.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jem-
ná a hravá poetika, komorní atmosféra, a to 
vše ve formě inteligentně humorných, často 
vyzrále sebeironických textů nebo krátkých 
veršovánek uvozujících či doplňujících jed-
notlivé písničky. A zároveň famózní kytarové 
umění. Vstupné: 280 Kč.

20/3 pátek

BB-DAY PARTY VOL. X.
19:00 / Modrý trpaslík
Koncert.
LOCURA (grind/crust Česká Třebová)
NĚMÁ BARIKÁDA (crust/punk/metal Česká 
Třebová)
ANGRY BRIGADE (angry hardcore/crustpunk 
Praha)
SEKEROMLAT (black/crust Praha)
POSTEA (crust Východní Čechy)
HWCO (punk as fuck Ostrava/Praha)
Jízdné: 120 Kč.

21/3 sobota

JARNÍ FLORISTICKÁ DÍLNA
8:30–12:30 / Rosa rodinné centrum
Vstupné 500 Kč, v ceně 4 výrobky.

22/3 neděle

ČESKOTŘEBOVSKÝ TANEČNÍ POHÁR
9:00–18:00 / Sportovní hala ZŠ Nádražní
10. ročník pohárové soutěže tanečních for-
mací. Pořádá Taneční škola Česká Třebová. 
Vstupné diváci: 80 Kč (děti a studenti 60 Kč).

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

23/3 pondělí

JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
15:30–17:30 / Rosa rodinné centrum
Vstupné 70 Kč/1 výrobek, další 50 Kč/ks.

BLANKA KOSTŘICOVÁ: HOMELESS
19:00 / Městská knihovna
Další díl cyklu druhých čtení. Autorka tento-
krát znovu představí svou knihu Ledovcová 
turistika, přesněji: její druhou část nazva-
nou Homeless. Čtenáři a  posluchači Blanky 
Kostřicové již znají správný překlad tohoto 
anglického slova: homelesss je člověk, kte-
rý je doma v  lese. Autobiografický příběh 

v kapitolách prozaické skladby. Život na lesní 
chatě, vysokohorské výstupy, běh na lyžích, 
literatura, setkávání a  různé fatální „ztráty 
a návraty“, jak zní název jedné kapitoly. Vše 
propojeno „houmlesáckou“ životní filosofií 
i stylem hlavní postavy. Vstup zdarma.

24/3 úterý

KPH – 58. koncertní předplatné, 
514. hudební večer 
KATEŘINA ENGLICHOVÁ  
A VILÉM VEVERKA
19:00 / Malá scéna 
Kateřina Englichová – výrazná osobnost 
českého interpretačního umění. Vystupuje 
po  celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, 
Hongkongu, Austrálii a  Novém Zélandu. 
Mimo jiné koncertovala v  nejprestižnější 
koncertní síni na světě Carnegie Hall. Je dr-
žitelkou Classic Prague Award 2018, tedy nej-
významnějšího českého ocenění v  klasické 
hudbě.
Vilém Veverka – patří k nejrespektovanějším 
českým interpretům klasické hudby a  k  ev-
ropské špičce ve  hře na  hoboj. V  roce 2018 
provedl – ve  světové premiéře – s  dirigen-
tem Tomášem Netopilem a se Symfonickým 
orchestrem hl. města Prahy FOK Koncert pro 
hoboj a orchestr od Jiřího Gemrota. Společ-
ným počinem s  harfistkou Kateřinou Engli-
chovou je vysoce ceněné album Impressions 
(Supraphon, 2017). 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.

25/3 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.

CESTY DO PRAVĚKU
Dobrodružství experimentální archeologie – 
plavba po 8000 letech
17:00 / Ekocentrum Podorlicko
Povídání Jardy Šplíchala, účastníka expe-
dic MONOXYLON, o  důvodech a  průběhu 
tří   mořských cest. Expedice MONOXYLON, 
zkoumající kořeny evropské a  středomoř-
ské civilizace, je úspěšně etablovaný me-
zinárodní vědecký a  dobrodružný projekt 
prehistorické mořeplavby spojené s šířením 
zemědělství do  Evropy. Na  úspěšné výpra-
vy Monoxylon I (1995) a Monoxylon II (1998) 
navázala aktuální expedice Monoxylon III, 
která ukazuje možnosti šíření raných země-
dělských populací na Krétu za použití jedno-
duchých plavidel dlabaných z jednoho kme-
ne. Vstupné dobrovolné.

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

26/3 čtvrtek

CÍNOVÁNÍ
15:30–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
200 Kč, s  sebou: kamínek na  ocínování, kra-
bičku lze odkoupit, lektorka Hanka Milerová.

AMERIKA, PO STOPÁCH CEST A OSUDŮ 
ČESKÝCH KRAJANŮ S PŘIHLÉDNUTÍM 
K OSUDŮM VYSTĚHOVALCŮ  
Z PODORLICKA
17:00 / Městské muzeum 
Přednášku prosloví Ing. Hana Havlová, vyso-
koškolská pedagožka a  bývalá diplomatka 
ČR. Vstupné 20 Kč.

27/3 pátek

ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS
16:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní předávání cen českotřebovským 
pedagogům. V průběhu ceremonie vystoupí 
děti z MŠ Vinohrady a taneční orchestr ZUŠ. 
Pořádá město Česká Třebová. Vstup zdarma.

SNÅSA BLANDAKOR A BENDL 
19:00 / Malá scéna
Na koncertě společně vystoupí sbor BENDL, 
sbormistři Josef Menšík a David Lukáš, klavír-
ní doprovod Blanka Poukarová a sbor SNASA 
BLANDAKOR z Norska pod vedením paní Ire-
ny Štarman. Vstupné: 100 Kč, senioři, studen-
ti a předplatitelé KPH 50 Kč.
Předprodej vstupenek online na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny KC.

29/3 neděle

LÉČEBNÁ SÍLA ŽENY
10:00–12:00 a 13:00–17:00 / DDM Kamarád
V  čase 10:00–12:00 hodin povídání podle 
zkušeností a poznatků MUDr. Ch. Northrupo-
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vé, která pracuje jako terapeutka, ženská 
lékařka a  porodník. Její techniky pomáhají 
probudit vnitřní sílu ženy a tu použít pro léč-
bu těla i  duše. 13:00–17:00 hodin praktický 
blok muzikoterapie, terapie pohybem, zpí-
vání manter, poslech a  hra na  léčebné hu-
dební nástroje, relaxace. Cena: 520 Kč, lektor-
ka – Kateřina Rouse, DiS.Přihlášení předem v 
DDM Kamarád.

VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY
14:00 / Staré náměstí
Dílny v  prostorách Městského úřadu, výro-
ba Morenek, velikonočních zápichů, aktivity 
pro děti, káva, čaj a domácí dobroty pro malé 
i velké, možnost zakoupení jarních a veliko-
nočních dekorací, poté průvod k  řece v  cca 
15:00. Pořádá Rosa rodinné centrum.

30/3 pondělí

ELISHA BLUE BAND (UK)
20:00 / Modrý trpaslík
Žijící legenda, jeden z nejlepších bluesových 
kytaristů s výsadní pozicí na britské blueso-
vé scéně, kterou získal s  pomocí Johnnyho 
a Buddyho Guye a Junior Wellse. Na kytaru 
začal ve  dvanácti. Ve  třinácti projel napříč 
USA a zamířil přímo na Haight Ashbury v Ka-
lifornii, do centra hnutí hippie v San Francis-
ku. V sedmnácti už byl v Chicagu, kde začal 
hned hrát s  předními bluesovými umělci, 
jako byli Albert Collins, Albert King a  John 
Lee Hooker. V  devatenácti se vrátil do  Los 
Ageles, aby hrál na kytaru v klubech po celé 
Kalifornii, a poté se připojil ke kapele Carey 
& Lurrie Bell. Nyní se usadil ve Velké Británii. 
Jízdné: 150 Kč.

31/3 úterý

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 
250 let od  otevření restaurace Na  Horách. 
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Še-
bela.

SPORT
21/3 sobota

LEDNÍ REVUE
17:30 / Zimní stadion
K  vidění budou vybrané závodní jízdy spo-
lečně s  dalším programem. Pořádá Krasob-
ruslařský klub Česká Třebová. Vstupné do-
spělí: 50 Kč, děti a senioři 30 Kč.

VÍCEDENNÍ AKCE
6–7/3

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  
A BLEŠÍ TRHY
Rosa rodinné centrum
pátek    9:00–18:00 
sobota  9:00–14:00
Potřebujete KOUPIT nebo PRODAT kojenec-
ké a  dětské oblečení, obuv, také oblečení 
pro dospělé, hračky, knížky, kočárek či třeba 
kolo, koloběžku? PŘIJĎTE, JSME TU PRO VÁS!
Součástí bude seznámení s  nabídkou bez-
obalového obchodu při RC Srdíčko v  Ústí 
nad Orlicí.

23–27/3 

VELIKONOČNÍ DEKORACE  
A ZDOBENÍ KRASLIC
Rosa rodinné centrum
Tvoříme celý týden dopoledne a  jedno od-
poledne ve  středu 25/3 15:30–18:00. Cena 
dle použitého materiálu.

27–28/3

NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna Česká Třebová
Každoroční nocování dětských čtenářů 
v  městské knihovně, letos na  téma Vítejte 
v Bradavicích. Oslavíme 20 let od vydání prv-
ní knihy Harry Potter v České republice. Pro 
předem přihlášené děti.

VÝSTAVY

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

24/1–15/3

REKORDY A KURIOZITY  
ZE SVĚTA ZVÍŘAT – SAVCI
Městské muzeum
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. 
Výstava potrvá do neděle 15. března 2020.

12/2–8/3

TŘEBA TŘEBOVÁ
PRŮŘEZ TVORBOU 
RADKY A VLASTIMILA VODÁKOVÝCH 
Výstavní síň kulturního centra
Akademičtí malíři a textilní výtvarníci Radka 
a Vlastimil Vodákovi se už padesát let zabý-
vají kresbou, malbou, tapiseriemi a tvorbou 
hraček. Na  výstavě Třeba Třebová se před-
staví rozměrnými tkanými tapiseriemi, šitými 
reliéfními panó a objekty tkanými a paličko-
vanými autorskou technikou z drátů. Otevře-
no denně 9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

18/3–29/3

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Výstavní síň kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová. Vernisáž se usku-
teční 17. března 2020 v 17:00 hod. Otevřeno 
denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin.

1/4–5/4

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ  
MŠ, ZŠ A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
Malý sál kulturního centra
Vernisáž se uskuteční 31. 3. 2020 v 15:00 ho-
din. Otevřeno denně od 8:00 do 16:00 hod. 
O  víkendu otevřeno od  9:00 do  16:00 hod. 
Vstupné dobrovolné.

leden–březen

ÚHEL POHLEDU
Městská knihovna
Výstava fotografií Kamily Šefcové.

KINO SVĚT
2/3 pondělí

1917 (USA, VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondo-
vek Skyfall, Spectre a  filmu Americká krása, 
natočil jedinečný epický příběh z první svě-
tové války. Na sklonku jednoho z největších 
válečných konfliktů všech dob dostali dva 
mladí britští vojáci Schofield (George Mac-
Kay) a Blake (Dean-Charles Chapman) zdán-
livě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím zá-
vodě s časem musí zdolat nepřátelské území 
a doručit zprávu, která má zabránit smrtící-
mu útoku na  stovky vojáků – mezi ohrože-
nými je i  Blakeův bratr. Mládeži přístupno 
od  15 let, válečný, drama, titulky, 119 min. 
Vstupné: 130 Kč.

4/3 středa

VOLÁNÍ DIVOČINY (USA) 2D
19:00
Volání divočiny vypráví příběh Bucka, psa 
hýčkaného svým pánem i  jeho rodinou. 
Jeho život se však rázem změní ve chvíli, kdy 
je ze svého domova v  prosluněné Kalifornii 
unesen obchodníky se psy, kteří jej prodají 
do mrazivé divočiny kanadského Yukonu bě-
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hem vrcholící zlaté horečky na Klondiku. Zde 
je svými novými pány nucen ve  psím spře-
žení tahat hlubokým sněhem těžké sáně. 
Díky své nezlomné vůli dokáže Buck v těchto 
drsných podmínkách přežít. Naštěstí se mu 
nakonec podaří uniknout a  najít nového 
přítele, samotářského dobrodruha Johna 
Thorntona (Harrison Ford). Po jeho boku zjis-
tí, že díky svým přirozeným psím instinktům 
dokáže v  nehostinné divočině nejen přežít, 
dokonce v  tomto novém a  svobodném ži-
votě nachází i  zalíbení. Režie: Ch. Sanders. 
Mládeži přístupno, dobrodružný, rodinný, 
titulky, 105 min. Vstupné: 130 Kč.

7/3 sobota

FRČÍME (USA) 3D
17:00
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, 
ve  kterém se představí dva elfští teenageři, 
kteří se vydají na  pozoruhodnou výpravu, 
aby zjistili, zda ve světě zůstal aspoň kousek 
toho magického. Režie: D. Scanlon. Mládeži 
přístupno, animovaný, rodinný, český da-
bing, 112 min. Je nutné na  místě zakoupit 
brýle, které jsou dále přenosné a  použitel-
né na  další 3D filmy. Vstupné: 150 Kč, děti 
do 15 let 130 Kč.

9/3 pondělí

JUDY (USA) 2D
19:00
Judy Garland je fenomenální zpěvačka 
a  úspěšná herečka, která se již od  útlého 
věku stává miláčkem celé Ameriky. Její ta-
lent si podmaňuje miliony diváků na  celém 
světě. Její kariéra je doslova splněným snem. 
Ale všechno má svou cenu. Úspěch a  sláva 
si vybírají vysokou daň. Její život provází 
osamělost, jejím démonem je alkohol a  zá-
vislost na  lécích. V  zimě roku 1968 přijíždí 
Judy do  Londýna, aby vystoupila na  turné 
beznadějně vyprodaných koncertů. Do-
cházejí jí peníze a  její manželství se hroutí. 
Od  počátku jejího celosvětového úspěchu 
v  muzikálu Čaroděj ze země Oz uplynulo 
30 let. Neodolatelným smyslem pro humor 
a vřelostí okouzluje všechny kolem, ať už se 
setkává s hudebníky, fanoušky, či přáteli. Její 
sny o  romantické lásce se zhmotňují, když 
potkává Mickeyho Deanse. Ale pod maskou 
šťastné hvězdy se skrývá křehká žena. Hrají: 
R. Zellweger... Režie: R. Goold. Mládeži pří-
stupno od 12 let, životopisný, drama , hudeb-
ní, titulky, 118 min. Vstupné: 100 Kč.

10/3 úterý

ATTILA (SLOVENSKO) 2D
19:00
„Dvě minuty a bylo po „Zápasu století“. Tak 
Végh v kleci poslal k zemi Vémolu.“ nebo „Lvi 
dožrali. Végh knokautoval Vémolu v prvním 
kole“. Tak zněly titulky po  dlouho očekáva-
ném MMA zápasu Attily Végha a  Karlose 
„Terminátora“ Vémoly, v  němž Attila jako 
první na  světě knokautoval neporazitelné-

ho Vémolu. Nový dokumentární film mapu-
je celoživotní cestu sportovce a  novodobé 
hvězdy Slovenska Attily Végha a ukazuje, jak 
se Attila na  tento zápas století připravoval. 
Díky vyprávění jeho rodiny, přátel i soupeřů 
můžete sledovat kroky, jež Atillu dovedly až 
na samý trůn MMA v USA, přestože k  tomu 
neměl v  dětství moc předpokladů. Příběh 
Attily je příběhem skromného chlapce z Ga-
bčíkova, kterého odhodlání, tvrdá dřina, ale 
i přátelská povaha dovedly až na vrchol. Film 
konfrontuje jeho dosavadní kariéru a odha-
luje jeho prohry i  vítězství. Režie: P.  Větrov-
ský. Mládeži přístupno od 12 let, dokument, 
slovenská verze, 125 min. Vstupné: 110 Kč.

13/3 pátek

BIO SENIOR
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST  
(ČESKO, SLOVENSKO) 2D
17:00
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobod-
ná třicátnice se skvělou kariérou a dlouhole-
tou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana 
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru 
nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrov-
nat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít 
k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene 
seznámením s  výstředním umělcem Vikto-
rem (Janko Popović Volarić), pro kterého se 
stává múzou. Viktor je však posedlý nejen 
Simonou, ale i  sexem, což zpočátku vypa-
dá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá 
nový směr. Když potká okouzlujícího podni-
katele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) 
a  jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlou-
ho čekat. Jejich soužití je téměř idylické až 
na to, že jejich vztah je pod drobnohledem 
Markovy tchyně Evy (Eliška Balzerová), kte-
rá byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky. 
Nyní Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl 
života, aby se cítila šťastná. Režie: M. Feren-
cová. Mládeži přístupno od 15 let, komedie, 
107 min. Vstupné: 60 Kč.

14/3 sobota

ZAPOMENUTÝ PRINC (FRANCIE) 2D
17:00
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho 
milované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný 
otec samoživitel nikdy nepřijde pozdě na je-
jich večerní pohádku. Každou noc, když Sofia 
usíná, ji bere do „Pohádkolandu“, smyšlené-
ho filmového studia, kde se stávají hlavními 
hrdiny světoznámých dobrodružných filmů, 
v  nichž má Djibi hlavní roli prince Krasoně. 
O  pět let později se ze Sofie pomalu stává 
puberťačka, příběhy jejího otce ji už tak ne-
berou a Djibi je ve své roli prince vyměněn. 
Protože se jeho postavení ve skutečném svě-
tě i v „Pohádkolandu“ mění, Djibi musí vymy-
slet, jak v  životě své dcery zůstat důležitou 
postavou. Hrají: O. Sy, B. Bajo... Režie. M. Ha-
zanavicius. Mládeži přístupno, dobrodružný, 
rodinný, komedie, český dabing, 102 min. 
Vstupné: 120 Kč.

16/3 pondělí

3BOBULE (ČESKO) 2D
19:00
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) 
a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat 
a  majiteli vinařství. Všední starosti je však 
odcizily a  momentálně žijí odděleně. Toto 
je příběh renesance jejich lásky v překrásné 
krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou na-
stává rozhodující čas vinařského roku – vino-
braní. Honza se za  dramatických okolností 
po  letech setkává s  kumpánem Jirkou (Lu-
káš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do ná-
vštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které 
samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom 
Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, 
který cestuje s  nimi, unesl, a  k  tomu utíká 
před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se 
neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů 
nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci 
krachujícímu vinařství a  zamezit krádežím 
ve  vinicích. Klára navíc bojuje s  úklady za-
městnance Humpla a předsudky okolí, které 
nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno 
a  překročit stín svého otce. Režie: M. Kopp. 
Mládeži přístupno, komedie, 103 min. Vstup-
né: 130 Kč.

18/3 středa

BLOODSHOT (USA) 2D
19:00
Ve  snímku podle komiksového bestselleru 
ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, 
který byl zabit v boji a znovu oživen korpo-
rací RST jako superhrdina Bloodshot. Nano-
technologie v jeho žilách z něj činí nezasta-
vitelného bojovníka obdařeného nadlidskou 
silou a  schopností okamžitě se uzdravovat. 
Korporace RST však neovládá pouze Blood-
shotovo tělo, ale i  jeho mysl a  vzpomínky. 
Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se 
rozhodne to zjistit. Režie: D.S.F. Wilson. Mlá-
deži přístupno od  12 let, akční, drama, fan-
tasy, titulky, 110 min. Vstupné: 120 Kč.



20/3 pátek

BIO SENIOR
MŮJ PŘÍBĚH (ČESKO) 2D
17:00
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, V. Cibulková... Režie: L. Adam a  H. 
Hendrychová. Mládeži přístupno od  12 let, 
drama, romantický, 90 min. Vstupné: 60 Kč.

21/3 sobota

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD (USA) 2D
17:00
Norm má na první pohled vše, co takový král 
ledového severu potřebuje. Je velký, správně 
chlupatý, má velké zuby i milovanou medvě-
dici po boku. S jeho královským majestátem 
a  medvědí hrůzostrašností už je to ovšem 
trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, 
pohodu, kámoše, o  jeho roztržitosti ani ne-
mluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srd-
ce a  obojí bude znovu potřebovat. Na  jeho 
pól se totiž přenese honička za  ztraceným 
pokladem a  dávná starobylá památka se 
shodou náhod ocitne právě v těch jeho nej-
méně povolaných tlapkách. Norm se pochla-
pí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí 
na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se tro-
jicí nezničitelných polárních lumíků a  vydá 
se najít pradávný chrám ležící uprostřed 
džungle kdesi na  jiném konci zeměkoule. 
Režie: T. Maltby a R. Finn. Mládeži přístupno, 
animovaný, český dabing, 111 min. Vstupné: 
120 Kč.

23/3 pondělí

MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN (USA) 2D
19:00
Povedená akční i  rodinná komedie o  tom, 
jak může dopadnout setkání agenta CIA 
jménem JJ, kterého hraje oblíbený drsňák 
s dobrým srdcem Dave Bautista (Strážci Ga-
laxie) a devítileté Sophie, která odhalí probí-
hající tajnou operaci. JJ z toho není nadšený, 
ale aby se vyhnul prozrazení, musí mazané 
Sophii slíbit, že ji bude učit, jak se stát neo-
hroženou špionkou. Díky svému odzbroju-
jícímu šarmu ho prohnaná Sophie dostane 

do množství situací, ve kterých se hromotluk 
JJ necítí zrovna pohodlně. To však ještě ne-
tuší, že brzy bude nucen poznat i její okouz-
lující matku. Režie: P. Segal. Mládeži přístup-
no, rodinný, akce, komedie, český dabing, 
100 min. Vstupné: 130 Kč.

25/3 středa

PROXIMA (FRANCIE) 2D
19:00
Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje 
na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná 
žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje 
psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco 
pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku 
Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci 
podávat stoprocentní a soustředěný výkon, 
s  blížícím se odloučením je to však čím dál 
složitější. Strhující příběh matky a dcery má 
navzdory netradičnímu prostředí univerzál-
ní téma: hledání rovnováhy mezi osobními 
sny a rodičovskou láskou. Režie: A. Winocour. 
Mládeži přístupno od  15 let, drama, titulky, 
107 min. Vstupné: 100 Kč.

26/3 čtvrtek

ŠARLATÁN 2D
19:00
Strhující životopisné drama výjimečného 
muže obdařeného léčitelskými schopnost-
mi na  pozadí dobových událostí. Příběh je 
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana 
Mikoláška, na  kterého se v  průběhu něko-
lika desetiletí obracely s  prosbou o  pomoc 
tisíce lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osobností politic-
kého i  kulturního života. Mikolášek je člo-
věk bez odborného lékařského vzdělání, ale 
s  nevšedním a  nevysvětlitelným nadáním 
diagnostiko vat a pomocí bylinek léčit nemo-
ci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho 
mimořádné schopnosti jsou však vykoupe-
ny bojem s  vlastními démony. Léčitelství je 
jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou 
samým… Hrají: I. Trojan, J. Trojan, J. Loj... Re-
žie: A. Holland. Mládeži přístupno od 15 let, 
životopisný, drama, 100 min. Vstupné: 130 Kč.

28/3 sobota

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE (ČESKO) 2D
17:00
Princeznu Ellenu od narození provází příslib 
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějni-
ce Murien. Kletba se má naplnit v den Elleni-
ných dvacátých narozenin, jakmile zapadne 
slunce. Avšak ve  chvíli, kdy zajde poslední 
sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, prin-
cezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v  čase. 
Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena pro-
citne do dne svých dvacátých narozenin a je 
nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila 
své království i sebe samotnou, musí v sobě 
nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se 
jednou provždy postavit. Hrají: N. Germani, E. 
Křenková, M. Lambora... Režie: P. Kubík. Mlá-
deži přístupný, fantasy pohádka, 100 min. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

31/3 úterý

AFRIKOU NA PIONÝRU (SLOVENSKO) 2D
19:00
Cesta napříč africkým kontinentem na  le-
gendárních a hodně starých motorkách Jawa 
Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pi-
onýru přináší ještě bláznivější a  odvážnější 
výpravu, než jaké známe díky žlutým traban-
tům Dana Přibáně. Právě jedné z kultovních 
expedic žlutých trabantů se vedoucí výpravy 
motorek do Afriky, dobrodruh a režisér Ma-
rek Slobodník sám na své Jawě 250 účastnil. 
Podobně jako výrazné postavy filmových 
komiksových vesmírů dostávají vlastní filmy, 
tak i jeho samostatné dobrodružství Afrikou 
na Pionýru mohou brát diváci jako takzvaný 
„spin-off“. Cestovatelský dokument Afrikou 
na Pionýru ukáže dobrodružství, které nezná 
hranice a které žene možnosti vlastního těla 
i  svobodu ducha až do  nejvyšších otáček. 
A zároveň přinese úchvatné záběry a pohled 
na přírodu a život Afriky, jaký nemá obdoby. 
Pět jezdců strávilo v  sedle Jawy Pionýr pět 
měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému měs-
tu ujelo přes 15 000 kilometrů. Mládeži pří-
stupno od  12 let, dokumentární, slovenské 
znění, 104 min. Vstupné: 120 Kč. 
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Českotřebovský zpravodaj je doručován 
do  každé domácnosti v  České Třebové, 
včetně místních částí Kozlov, Lhotka, 
Skuhrov a Svinná, poslední pracovní dny 
v měsíci. 
Volné výtisky aktuálního čísla Českotře-
bovského zpravodaje jsou v omezeném 
množství do  rozebrání k  dispozici v Tu-
ristickém informačním centru (recepce 
městského muzea), v městské knihovně, 
na obecním úřadě v obci Přívrat, Rybník, 
Semanín a Třebovice.
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