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Městský úřad Česká Třebová
Mimořádné přebírání daňových 

přiznání k daním z příjmů fyzických 
osob na Městském úřadě 

v České Třebové 
v pondělí 9. 3. a 16. 3. 2020

v čase 8:00–11:00 a 12:00–16:00. 

PŘEKVAPIVÉ ZLATO NA DOMÁCÍ PŮDĚ
Pro pořadatele z  českotřebovského krasob-
ruslařského klubu konečně nadešel den D 
a  dlouho připravovaný závod mohl začít. 
První únorový víkend patřil zimní stadion 
v České Třebové jen krasobruslařům. Na so-
botní ISU závod Poháru ČKS se přihlásilo 
152 závodníků ze 40 klubů z  celé České re-
publiky a od brzkých ranních hodin ve 12 ka-
tegoriích bojovali o stupně vítězů. Mezi star-
tujícími byla jedenáctka českotřebovských 
závodnic a z nich rovnou šest v nejpočetnější 
kategorii mladších žaček. Tato kategorie byla 
rozlosována do dvou skupin a místní bruslař-
ky se ve  výsledcích pohybovaly v  polovině 
startovního pole, stejně jako trio nejmladších 
žaček. Juniorka a trenérka Radka Hůlková si 
zajela jízdu až ve  večerní části závodu jako 
poslední v kategorii a zároveň z třebovských 
děvčat. Před ní ale startovala ještě žačka Ni-
kola Orlichová, do které se vkládaly největší 
naděje na nejlepší umístění domácích. Tajně 
se doufalo snad i  neskromně na  bronzový 
stupínek, který jí na  posledních závodech 
v  Mladé Boleslavi utekl jen o  setinu bodu. 
Stadionem se nesly známé písně Michaela 
Jakcsona a  nejen diváci mohli vidět skvěle 
zajetou jízdu bez jediného zaváhání, což také 
rozhodčí náležitě ocenili. Domácí prostředí 
Nikolu dovedlo k absolutnímu osobnímu re-
kordu a s překvapivě velkým náskokem před 
silnou konkurencí se poprvé v  této sezoně 
dostala na stupínek nejvyšší.

Neděle pak patřila mezioddílovému závodu 
v rámci projektu Bruslička, v němž se zástupci 
domácího klubu – dvanáctka krasobruslařek 
– rozhodně také neztratili. První zkušenosti 
na  závodech, krásné výkony a  díky kadetce 
Simoně Foffové i  na  těchto závodech měla 
Česká Třebová své medailové umístění. 
Vybrané závodní jízdy společně s  dalším 
programem budou k  vidění na  Lední re-
vue, která se uskuteční 21. 3. 2020 na zim-
ním stadionu v České Třebové.

Jana Hůlková, Krasobruslařský klub Česká Třebová

POMOCNÁ RUKA  
PRO VÁS A VAŠE STAVEBNÍ ZÁMĚRY
Město Česká Třebová nabízí zájemcům mož-
nost konzultace svého stavebního záměru 
s  městským architektem Ing.  arch. Marti-
nem Hájkem ještě před podáním žádosti 
o  vydání územního rozhodnutí. Konzultace 
budou od  11. března probíhat každou dru-
hou středu v měsíci (kromě letních prázdnin) 
od 13:00 do 14:30 v jednací místnosti oddě-
lení správních činností (vstup přes kancelář č. 
dveří 210 „občanské průkazy, cestovní dokla-
dy“).

Jiří Holý

1. místo, Nikola Orlichová / 
 foto: Krasobruslařský klub Česká Třebová

BŘEZNOVÝ ZPRAVODAJ
Než přijde jaro, můžete si přečíst zprá-
vy ze současnosti i  několik vzpomínek 
na  minulost. Na  blízkou budoucnost 
se v  jednom ze svých příspěvků zamě-
řilo městské muzeum, které na  straně 
12 představuje plánované rozšíření ex-
pozice velorexů. 
V  březnu, měsíci čtenářů, jsou v  měst-
ském zpravodaji tři rozhovory a plný ka-
lendář akcí pozvánek. Zveme vás na pře-
dávání cen Ámos českotřebovským 
pedagogům, scénické čtení Jak se stát 
diktátorem, Šibřinky, Lední revue, Vyná-
šení Moreny, různé přednášky, koncerty, 
výstavy i do divadla a kina! 
První rozhovor vás naladí na  březnový 
koncert Kruhu přátel hudby, druhý vás 
seznámí s  novinkami v  Sociálních služ-
bách Česká Třebová a třetí rozhovor vám 
představí nejlepší sportovkyni okresu 
za rok 2019 Adélu Stránskou.
Na  straně 26 můžete vybírat z  nabídky 
příměstských táborů DDM Kamarád. In-
formace k zápisům do MŠ a ZŠ a termíny 
konání jsou na straně 2.
Příjemné dny vám přeje

Hana Sychrová, redaktorka
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poprvé v roce 2020 se sešli zastupitelé města 
na svém jednání dne 17. února. V městském 
muzeu nejprve 23 přítomných členů zastu-
pitelstva schválilo rozpočet města na  rok 
2020. Podle navrženého programu následně 
projednali majetkové záležitosti, včetně sta-
novení základní hladiny obvyklých cen pro 
prodeje pozemků z  majetku města Česká 
Třebová.
V dalším bodě jednání podpořili ponechání 
domu čp. 7 v Klácelově ulici v majetku měs-
ta a  schválili zahájení přípravy privatizace 
domu čp. 1979–1983 na Trávníku „Jezevčík“. 
Přítomní zastupitelé dále souhlasili s  před-
loženými investičními akcemi a  finančními 
dotacemi, např. na  činnost rodinného cen-
tra Rosa, na  realizaci akce 10 dní florbalu či 
Týden sportu nebo zajištění provozu Senior 
dopravy v České Třebové. 
V  závěru jednání představil místostarosta 
Josef Kopecký nový Statut Cen města Ko-
hout, kterým už se bude řídit letošní udělo-
vání cen. Schválená pravidla včetně způsobu 
nominování na  cenu města jsou dostupná 
na webových stránkách města. 
Poslední projednávaný bod, který se týkal 
napojení našeho města na  budoucí D35, 

předložil zastupitelům místostarosta Dalibor 
Zelený. Zastupitelstvo města následně vyjá-
dřilo svůj nesouhlas s  vypuštěním přímého 
dopravního připojení silnic II/360 od  Ústí 
nad Orlicí a  II/358 od České Třebové na dál-
nici D35 na exitu Litomyšl-sever v rámci pro-
jednávaného návrhu Aktualizace č. 3 Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des-
ce města, v  elektronické podobě na  adrese 
www.ceska-trebova.cz. 
Příští jednání zastupitelstva města je naplá-
nováno na 20. dubna.

red

ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO 
V MĚSTSKÝCH BYTECH
Rada města Česká Třebová schválila na svém 
jednání dne 3. února 2020 zvýšení nájem-
ného v městských bytech v základní kvalitě 
z  51,95 Kč/m²/měsíčně na  62 Kč/m²/mě-
síčně. U  bytů ve  snížené kvalitě byla cena 
z  45 Kč/m²/měsíčně zvýšena na  54 Kč/m²/
měsíčně. Tato změna se netýká sklepních 
prostorů v  čp. 1101–1112 (Čtverec) a  domu 
čp. 2100 v Masarykově ulici. Zachovány jsou 
také stávající slevy pro byty v pátém podla-
ží bez výtahu, nebo se zkoseným stropem. 
Město nevyužilo své možnosti zvýšit nájem-
né od  roku 2010. Za  tuto dobu se obvyk-
lá cena pronájmu v  této lokalitě vyšplhala 
na  80–120 Kč/m²/měsíčně. Cílem zvýšení je 
tedy především přiblížení cen nájemného 
v městských bytech k cenám na trhu obvyk-
lým. Město Česká Třebová tímto způsobem 
získá peníze potřebné zejména k  dalším 
opravám v rámci jeho bytového fondu. Zvý-
šené nájemné bude hrazeno počínaje třetím 
kalendářním měsícem po  doručení návrhu 
na zvýšení nájemného.

Jiří Holý, mediální asistent města

MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU V ČESKÉ TŘEBOVÉ ROSTE
Rostoucí životní úroveň a s tím související spotřeba zvyšují množství odpadů, které produ-
kujeme. Spolu s tím, jak se zvyšuje množství komunálního odpadu je ale třeba říct také to, 
že stoupá i množství odpadu vytříděného, který lze recyklovat. (Samozřejmě, že nejlepší je 
takový odpad, který vůbec nevznikne). 
V uplynulém roce 2019 se v České Třebové podařilo vytřídit celkem cca 217 t papíru, 141 t 
plastových obalů, 165 t skla a  33 t kovu. Za  tyto odpady, vytříděné a  předané k  recyklaci, 
dostává město odměnu od  společnosti EKO-KOM, a.s., jejíž výše je závislá na  výši produk-
ce. Za odpady vyprodukované v loňském roce činila odměna 1 579 563 Kč, nejedná se tedy  
o malou částku. Je to nezanedbatelná příjmová položka v odpadovém hospodářství města 
a její výši může ovlivnit každý z nás, kdo důsledně třídí. 
Zatímco směsný komunální odpad (v roce 2019 cca 4 000 t) znamená pro městský rozpočet 
pouze náklady, vytříděný odpad přináší městu více než jen dobrý pocit. Odpovědné třídění 
odpadů má tedy smysl nejen enviromentální, ale z pohledu města i ekonomický. 

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí MěÚ Česká Třebová

INVESTICE NA KOZLOVĚ A VE SVINNÉ 
PODPOŘÍ MĚSTO I KRAJ
Pro obě tyto části našeho města je charakte-
ristický poměrně bohatý společenský život, 
který je bezesporu potřebné podporovat 
a pokusit se mu poskytnou co nejdůstojněj-
ší zázemí. Z  tohoto důvodu bylo v  rozpoč-
tu města pro tento rok vyčleněno 420 tisíc 
na opravu podlahy sálu na Kozlově a 415 tisíc 
na  vybudování nového přístřešku ve  spor-
tovním areálu ve Svinné. Z podnětu hejtma-
na Pardubického kraje Martina Netolického 
schválili krajští radní za tímto účelem na kon-
ci ledna dvě dotace pro město Česká Třebo-
vá, obě ve výši 200 tisíc korun. První zakázka 
na  opravu sálu na  Kozlově již byla vysoutě-
žena, a to za 274 tisíc, a k její realizace dojde 
v průběhu března. Vzhledem k tomu, že vy-
soutěžená cena je výrazně nižší, než s jakou 
počítá městský rozpočet a  navíc 200 tisíc 
poskytne kraj, bude možné ušetřené peníze 
investovat během dalších realizací. Na vybu-
dování nového přístřešku sportovního areálu 
ve Svinné je připravováno zadávací řízení. 

Jiří Holý

PODĚKOVÁNÍ
Představenstvo Stavebního bytového druž-
stva, Lidická 240, Česká Třebová, děkuje tím-
to vedení města, především paní starostce 
Mgr.  Magdaléně Peterkové a  hejtmanovi 
Pardubického kraje JUDr. Martinu Netolické-
mu, za finanční a organizační pomoc vedou-
cí k  odstranění následků pojistné události 
na objektu Lhotka 177, 178.

Jaromír Urban, předseda představenstva

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

TERMÍN ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout ve středu 1. 4. 2020 od 8:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek 
2. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své dítě umístit.
Zápis do MŠ proběhne v pondělí 4. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, v těchto dnech rodiče 
odevzdají vyplněnou přihlášku v příslušné mateřské škole. Upozorňujeme rodiče, že přihláš-
ku je vhodné odevzdat při zápisu pouze v jedné mateřské škole.
K zápisu je nutné vzít s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o očkování dítěte.

TERMÍN ZÁPISU DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pro rok 2020 byl stanoven termín pátek 3. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin a sobota 
4. 4. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin. 
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let. 
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Pře-
dem také můžete vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tu získáte minimálně 
měsíc před termínem zápisu ve Vámi vybrané základní škole, v mateřské škole, na městském 
úřadu (odbor školství, kultury a tělovýchovy), nebo si ji můžete stáhnout na internetových 
stránkách města.

Alica Hudečeková, odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ

Jednání zastupitelstva města 17. 2. 2020 
/ foto: Jiří Holý
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PRVNÍ ÚNOROVÝ TÝDEN  
BYL NA RADNICI VE ZNAMENÍ 
VZÁCNÝCH NÁVŠTĚV 
V  pondělí 3. února přijel senátor Petr Šilar. 
Při jednání s  paní starostkou byla diskuto-
vána především jedna z nejpalčivějších otá-
zek senátního obvodu č. 46 – Ústí nad Orlicí, 
za  který byl pan senátor Šilar zvolen, tedy 
důstojné napojení našeho regionu na dálnici 
D35. Na jednání byl přítomen také pan rad-
ní Martin Voleský a městský zastupitel Milan 
Mikolecký. Druhou vzácnou návštěvou pak 
byl v  pátek 7. února hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický, kterého společně se 
starostkou města Magdalénou Peterkovou 
přivítal i  místostarosta Dalibor Zelený. Také 
tentokrát bylo hlavním předmětem jedná-
ní napojení souměstí Česká Třebová a  Ústí 
nad Orlicí na dálnici D35. Další projednávané 
téma také úzce souviselo s dopravou, protože 
pan hejtman referoval o aktuálních krajských 
investicích v  ulicích Lidická a  Podbranská. 
Dále byla diskutována také otázka budouc-
nosti kulturního sálu v prostorách VOŠ a SŠT 
na Skalce, pavilonu B domu důchodců v Bez-
děkově a dislokovaného pracoviště Speciální 
ZŠ Ústí nad Orlicí v  lokalitě Borek. Přítomní 
na  většině projednávaných témat nalezli 
shodu a zároveň si poděkovali za spolupráci 
v  minulém roce, kdy se ukázkovým příkla-
dem spolupráce města a  kraje stala třeba 
oprava potrubí pod železničním podjezdem 
v ulici Litomyšlská v době, kdy zároveň probí-
hala rekonstrukce krajské komunikace.

Jiří Holý

NÁVŠTĚVA CHOCEŇSKÉHO STAROSTY JANA ROPKA A JEHO MÍSTOSTAROSTŮ
Česká Třebová a  Choceň mají mnoho společného. Mimo jiné obě města spojuje také fakt, 
že komunální volby v roce 2018 přinesly kompletní obměnu jejich nejvyšších představitelů. 
Možná i tato skutečnost byla důvodem setkání vedení těchto měst, které proběhlo v poslední 
lednový den. Návštěva starosty města Choceň Jana Ropka a jeho místostarostů Jiřího Pírka 
a Jiřího Hejzlara začala v jedenáct dopoledne oficiálním uvítáním na českotřebovské radnici, 
kde se hosté setkali se starostkou města Magdalénou Peterkovou a místostarostou Josefem 
Kopeckým. V následné debatě přítomní sdíleli své zkušenosti zejména z oblasti financování 
sportu, kulturních aktivit a cestovního ruchu. V této souvislosti byly také diskutovány otázky 
související se členstvím v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Další kroky hostů 
vedly do Městského muzea Česká Třebová, kde je paní ředitelka Jana Voleská seznámila s pro-
vozem muzea a následně je také provedla stálou expozicí Dopravní křižovatky aneb do Čes-
ké Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i  lodí a  dočasnou expozicí Rekordy a  kuriozity ze 
světa zvířat „SAVCI“. Návštěva byla zakončena společným obědem vedení obou měst v jedné 
z místních restaurací. Setkání bylo pro obě strany velice přínosné, a tak je pravděpodobné, že 
se v brzké době bude opakovat.           Jiří Holý

MOBILNÍ APLIKACE MĚSTA 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Město Česká Třebová se dlouhodobě sna-
ží pracovat na  své komunikaci s  veřejnos-
tí. V  minulém roce začalo aktivně působit 
na sociální síti Facebook, kde má dnes již půl 
druhého tisíce fanoušků. Příspěvky jsou také 
pravidelně vkládány na  nový instagramový 
profil. Jak se ale dozvědět aktuální informace 
o dění ve městě, když si nechci pořizovat pro-
fil na sociálních sítích nebo každý den kontro-
lovat městský web? Ideální možností mohou 
být mobilní aplikace, které město provozuje 
již delší čas. První takovou aplikací je Mobilní 
rozhlas. Do systému se můžete zaregistrovat 
na  adrese ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz. 
Po registraci do systému vám budou chodit 
novinky z města ve formě SMS zpráv, e-mailů 
nebo hlasových zpráv. Vždy budete včas in-
formovaní v případě akutních mimořádných 
událostí či krizových situací, budete dostávat 
pozvánky na kulturní a sportovní akce a ne-
překvapí vás ani např. významné uzavírky 
silnic nebo odstávky sítí.
Další podobnou aplikací je Marushka Foto, 
která slouží k  hlášení závad na  městském 
majetku. Postup hlášení není složitý. Stačí si 
do svého chytrého mobilního telefonu stáh-
nout zdarma aplikaci, kterou vytvořila firma 
Geovap. Pomocí aplikace se mohou oznámit 
závady technického charakteru, například 
objevení černé skládky, vyvrácenou značku, 
závadu na  chodnících, nefunkční veřejné 
osvětlení, nebezpečný strom, rozbitou lavič-
ku, výtluky na městských ulicích, poničenou 
zeleň a  jiné závady vyskytujících se na  ma-
jetku města. Závada se začlení do kategorie 
a společně s fotografií, GPS pozicí a textovou 
poznámkou se odešle odpovědným pracov-
níkům na městský úřad. Pro každou katego-
rii je určen specialista, který posoudí závadu 
a zajistí způsob jejího řešení. Ve veřejné inter-
aktivní mapě je nahlášená závada zobrazena 
příslušným bodovým symbolem. Občan pak 
může kliknutím na  tento symbol sledovat 
průběh řešení. 
Za období 15. 2. – 31. 12. 2019 bylo prostřed-
nictvím této aplikace v našem městě nahlá-
šeno 165 závad, které spadaly do  následu-
jících kategorií: 52× odpady, 27× osvětlení, 
26× komunikace, 18× zeleň, 11× městská 
policie, 4× dopravní značení a  27× ostatní 
závady. Z těchto závad bylo prozatím vyřeše-
no 142 případů, tedy přibližně 86 %. Dalších 
14 závad bylo zamítnuto (nejčastěji proto, že 
hlášená závada nebyla na městském majet-
ku) a  9 závad je stále v  řešení. Celkem bylo 
od roku 2018, kdy byla aplikace v našem měs-
tě spuštěna, nahlášeno jejím prostřednictvím 
259 závad. Závady, které jsou objeveny dříve, 
je město schopno řešit rychleji a  efektivněji 
s vynaložením mnohem menších finančních 
prostředků, než když se z malé závady stane 
velký problém. Proto děkujeme všem obča-
nům, kteří nám je pomocí této aplikace po-
mohou odhalovat, a  tím významně přispět 
k udržování a zvelebení našeho města.

Jiří Holý

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

70 let
Kovář Jan 8. 3. 1950 Lhotka
Pecha Adolf 10. 3. 1950 Lhotka
Hýbl Stanislav 17. 3. 1950 Česká Třebová
Klácel Pavel 18. 3. 1950 Parník
Vyroubalová Jitka 18. 3. 1950 Česká Třebová
Voleská Jaroslava 21. 3. 1950 Česká Třebová
Sovová Jiřina 22. 3. 1950 Česká Třebová

75 let
Štusáková Marta 4. 3. 1945 Česká Třebová
Němeček Zdeněk 22. 3. 1945 Parník

80 let
Pirkl Jaroslav 14. 3. 1940 Parník
Műllerová Drahomíra 15. 3. 1940 Česká Třebová
Huška Karel 20. 3. 1940 Česká Třebová
Knápek Jan 30. 3. 1940 Česká Třebová

85 let
Ing. Nohava Josef 1. 3. 1935 Česká Třebová
Marešová Helena 19. 3. 1935 Česká Třebová
Peroutková Marie 22. 3. 1935 Česká Třebová
Píša Jan 25. 3. 1935 Česká Třebová

90 let
Mašek Rudolf 1. 3. 1930 Česká Třebová
Tlustý Josef 14. 3. 1930 Česká Třebová

91 let
Hušáková Jiřina 23. 3. 1929 Česká Třebová

Vedení města Choceň na českotřebovské radnici / foto: Jiří Holý
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DEMOLICE MOSTU NA ZÁMOSTÍ ZAČALA.  
NOVÝ ZAČNE KRAJ STAVĚT V BŘEZNU
Pardubický kraj pokračuje v rekonstrukcích silnic nižších tříd. Jednou z nich je Podbranská 
ulice od křižovatky se silnicí I/14 včetně téměř patnáctimetrového mostu přes Třebovku, který 
je v nevyhovujícím technickém stavu. Od začátku února je zprovozněno mostní provizorium, 
a proto mohla začít demolice stávajícího mostu. Celkové náklady na rekonstrukci silnice a vy-
budování nového mostu jsou přes 45 milionů korun. S průběhem prací se v pátek 7. února 
v rámci jednání v České Třebové seznámil hejtman Martin Netolický. 
„V  rámci pravidelných mostních prohlídek jsme označili most v  kategorii V  až VI, což je špatný 
až velmi špatný. Vzhledem k tomu, že most je důležitou spojnicí dvou částí města, tak se jedná 
o významnou investici. Na konci roku bylo osazeno mostní provizorium, které bylo na začátku 
února zprovozněno, což umožnilo začít demolovat stávající most. Pakliže budou pokračovat dob-
ré klimatické podmínky pro stavební činnost, které nám umožnili zahájit práce o více jak měsíc 
dříve, tak bychom do konce března chtěli zahájit samotnou stavbu nového mostu,“ uvedl hejt-
man Martin Netolický, který připomněl další velkou investici do silnic v okolí České Třebové. 
„Po dokončení první části rekonstrukce Litomyšlské ulice je nejvýznamnější investicí modernizace 
devítikilometrového úseku silnice II/315 ze Skuhrova do Lanškrouna. Celkové náklady činí 138 mi-
lionů korun s výrazným přispěním evropských fondů,“ řekl hejtman Netolický.

tz

JAVORKU V PRŮBĚHU LETOŠNÍHO ROKU DOPLNÍ VEŘEJNÁ GRILOVIŠTĚ 
Všichni již dlouho a dobře víme, že park Javorka je jako stvořený pro uspořádání letního pik-
niku. Nikdy však není na škodu šetrnou investicí přispět do oživení veřejného prostoru. Tren-
dem posledních let je zejména ve větších městech zřizování piknikových míst s grilem v rámci 
parků a dalších odpočinkových lokalit. 
Griloviště již mají například v Šimkových sadech v Hradci Králové, parku Na Špici v Pardu-
bicích, nebo v  okolí Brněnské přehrady. Nejbližším místem, kde se mohou českotřebovští 
seznámit s chodem takového zařízení, je Park patriotů ve Svitavách. Vzhledem ke kladným 
ohlasům, které pravidelně doprovázejí otevření i samotný provoz veřejného griloviště v ka-
ždém z  výše zmíněných měst, se vedení města Česká Třebová rozhodlo zapracovat záměr 
zřízení podobných grilovacích míst do  plánu postupné obnovy parku Javorka. V  minulém 
roce město investovalo především do stávajícího vybavení parku, jako je vodoteč, opukové 
zídky, mobiliář a cestní síť. Na pořízení piknikových míst s grilem však bylo pamatováno již při 
sestavování rozpočtu pro letošní rok. 
Samotné grily budou železné, ukotvené do betonové patky a vybavené škrabkou připevně-
nou na řetízku. Kovové grily s sebou přináší daleko méně bezpečnostních rizik než klasická 
veřejná ohniště. V praxi to bude fungovat tak, že si zájemci přinesou do Javorky dřevěné uhlí 
a suroviny ke grilování a po seznámení s návštěvním řádem budou moci začít grilovat. Místa 
pro griloviště jsou vybrána tak, aby prostor návštěvníkům nabízel jisté soukromí. Možnost 
zdarma využít taková veřejná pikniková místa s grilem pak v letních měsících ocení zejména 
občané, kteří nemají vlastní zahradní prostory. 

Jiří Holý, mediální asistent města

Demolice mostu na Zámostí / foto: archiv Pardubický krajZPRÁVY Z LINKY 156
POŠKODIL FASÁDU
Dne 9. 1. 2020 v 18:20 hodin bylo oznámeno 
na služebnu MP v České Třebové, že ostraha 
nádraží ČD přistihla muže, který měl poško-
dit fasádu na budově Českých drah. Na místo 
okamžitě vyjela hlídka MP, která zjistila, že 
D.H. fixou nakreslil na fasádu obrazec, včetně 
svého jména. Vzhledem k tomu, že zde vznik-
lo podezření ze spáchání trestného činu, byla 
na  místo přivolána Policie ČR, která si věc 
na místě převzala.

SRAŽENÉ KÁNĚ V KOLEJIŠTI
Dne 19. 1. 2020 krátce před 18:00 hodinou 
bylo oznámeno na služebnu MP, že v kolejišti 
překladiště Metrans je sražené káně. Na mís-
to vyjela hlídka, která káně odchytila a  ná-
sledně bylo odvezeno do  záchytné stanice 
ve Vendolí.

VÝTRŽNOST PO UKONČENÍ PLESU
Dne 25. 1. 2020 v  2:40 hodin byla hlídka 
MP přivolána na  Střední školu technickou 
na Skalce, kde mělo dojít k výtržnosti jedno-
ho z  návštěvníků maturitního plesu. Hlídka 
MP na místě zjistila, že J. N. po skončení plesu 
se začal nevhodně chovat v  prostoru před 
šatnou tím, že nalezenou dřevěnou tyčí bou-
chal do stolu, chodil po vstupní hale a spros-
tými výroky častoval a urážel ostatní návštěv-
níky plesu. Vzhledem k tomu, že věc nebylo 
možné vyřídit na  místě, byla věc oznámena 
k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Petr Vencl, velitel městské policie

KOMUNIKACE  
MĚSTSKÉ POLICIE S VEŘEJNOSTÍ
Prezentace městské policie je po zrušení 
funkce tiskového mluvčího MP zajištěna 
součinností velitele útvaru a mediálního asi-
stenta města Česká Třebová. Nejčerstvějšími 
výstupy, které z této spolupráce vzešly, jsou 
například články otištěné v únorovém a led-
novém vydání Českotřebovského zpravoda-
je, jako reakce ke stížnosti občanů na provoz 
v lokalitě Benátky. Městská policie v letošním 
roce také uspořádala besedy se žáky ZŠ Ná-
dražní a ZŠ Habrmanova, kde prezentovala 
svoji činnost a také probírala dětem blízkou 
problematiku bezpečnosti silničního provo-
zu, šikany, kybernetické bezpečnosti a pro-
váděla protidrogovou prevenci. Podobné 
besedy zároveň probíhají i na mateřských 
školách. Počínaje tímto letošním číslem 
je také obnoveno vydávání příspěvků MP 
v Českotřebovském zpravodaji. 

Jiří Holý

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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DVOJÍ VÝROČÍ V RODINĚ HOLÝCH
Známou postavou našeho města byl po řadu 
let mistr kominický Alois Holý, který by se 
letos v  březnu dožil významného životní-
ho jubilea, sta let. Narodil se 1. března 1920 
v  Hartmanově, později Fajtově chalupě čp. 
418 v  ulici Na  Splavě, náležející k  přilehlé 
a populární kovárně. Alois Holý měl celkem 
zajímavé životní osudy. S kominickou živnos-
tí jsou spojeny osudy i dalších členů jeho ro-
diny. Kominík Alois Holý se narodil jako Alois 
Ludvík Cafourek. Kmotrem při jeho křtu byl 
Ludvík Hurt, majitel mosaznické dílny v  Ja-
vorce čp. 590. Po něm získal své druhé jmé-
no. Alois byl synem řezníka Aloise Cafourka 
st. Maminka Emílie, rozená Šlejmarová, byla 
dcerou českotřebovského kominického mi-
stra Jana Šlejmara st., žijícího v  obecním 
domě čp. 1109 na  Farářství. Manželství Ca-
fourkových bylo po  čase rozloučeno a  paní 
Emílie se provdala nanovo, za Františka Holé-
ho, rovněž kominíka, nejprve zaměstnaného 
u Šlejmara. Později se osamostatnil. Holý dal 
Lojzíkovi své jméno. Emílie, tehdy již Holá, 
poměrně brzo zemřela, a  tak osiřelý Lojzík 
vyrůstal u  svého dědečka Jana Šlejmara st. 
Ovdovělý František Holý se nanovo oženil 
se sestrou zdejšího instalatéra Jana Rösslera. 
Jako samostatný kominík působil v  Havlíč-
kově Brodě. Sestra Emílie Holé, Marie, byla 
matkou Jana Šlejmara ml., známého člena 
zdejšího Sokola a také kominického mistra. 
Alois Holý tedy vyrůstal u  dědečka, kde se 
také vyučil kominíkem. Po  roce 1945 již 
s  manželkou Hedvikou, rozenou Marešo-
vou z Trávníka, a dětmi Ladislavem a Olgou, 
odešli do  Lanškrouna, kde měl soukromou 
kominickou živnost. Po roce 1948 se rodina 
navrátila zpět do České Třebové. Tehdy Alois 
Holý dostal z  politických důvodů zákaz vý-
konu svého povolání a  nalezl zaměstnání 
ve zdejší Armaturce. Následně se ke své práci 
kominíka vrátil, mohl jej provádět pod hla-
vičkou Komunálních služeb Česká Třebová. 
Typické pro Aloise Holého bylo, že jsme jej 

vídali v  ulicích města na  červeném moto-
cyklu, na  němž ve  své uniformě, se štětkou 
na  rameni a  opásán dalšími kominickými 
pomůckami, vyjížděl za  svým povoláním. 
Teprve v pozdějších letech si zakoupil nové 
vozidlo, motocykl značky Pionýr. Mistr komi-
nický Alois Holý zemřel 16. září 1996 v  Ústí 
nad Orlicí.
Již vzpomenutý syn kominíka Aloise Holého 
Ladislav byl ve městě také známou postavou. 
Z  politických důvodů nemohl po  absolvo-
vání místního gymnázia studovat vysokou 
školu, až později mu bylo umožněno dálko-
vě vystudovat stavařinu. Proto se také nejpr-
ve vyučil kominíkem a  nějaký čas pracoval 
se svým tatínkem. Podle vzpomínek pamět-
níků, díky své štíhlé postavě, prý prolézal to-
vární komín v místním pivovaře. Jeho první 
působení v našem městě, ve zmíněném obo-
ru – stavařině, odstartovala stavba kremato-
ria, kde zastával funkci stavbyvedoucího. Byl 
jedním z  mála lidí v  době socialismu, který 
měl povoleno tehdejším odborem výstavby 
zdejšího MěstNV po své práci projektovat ro-
dinné domky. Projektů vytvořil tolik, že když 
uvážíme celkový objem této činnosti, mohl 
by být v každé třebovské ulici domek posta-
vený dle jeho návrhu. Nikdy nebyl politicky 
angažovaný, přesto se svou pílí vypracoval 
na  technického náměstka družstva invalidů 
Orlík, následně se stal technickým náměst-
kem s. p. Potraviny, Hradec Králové. Po same-
tové revoluci působil jako ředitel Městského 
bytového podniku, Česká Třebová. V  letoš-
ním roce by 1. února oslavil 80. narozeniny, 
bohužel 4. února 1999 v České Třebové náhle 
zemřel. 
Závěrem si připomeňme i další potomky ko-
miníka Aloise Holého. Jeho nejstarším vnu-
kem a  synem Ladislava Holého je muzikant 
a  zakladatel skupiny Poutníci, živnostník, 
vlastnící ve Třebové krámek se zahradnický-
mi potřebami a radní města Ladislav Vraspír. 
Nejmladší Aloisova vnučka a dcera Ladislava 

Holého, Mgr. Dagmar Holá, si na přání svého 
jediného syna Jiřího vzala zpět své rodné pří-
jmení a profesně se věnuje výchově a vzdě-
lávání dospělých. Nejmladší pravnuk Aloise 
Holého a pokračovatel rodu Jiří Holý pracuje 
jako mediální asistent Města Česká Třebová. 
Jiří od dětství působil v divadelním kroužku 
DDM, dnes je členem ochotnického spolku 
Hýbl. V roce 2018 před komunálními volba-
mi byl producentem a  organizátorem první 
českotřebovské debaty Hledá se starosta. 
Jiří moderuje plesy, píše scénáře pro tradiční 
Piknik v Javorce a je českotřebovským patrio-
tem. 

Martin Šebela

HROMNICE V PRAVĚKÉ OSADĚ KŘIVOLÍK
V sobotu 1. února se v Pravěké osadě Křivolík 
už tradičně oslavovaly Hromnice nebo „Im-
bolc“, jak jej nazývali v dávných dobách naši 
předkové. Oproti loňskému ročníku, kdy byla 
osada schována pod bohatou sněhovou po-
krývkou a vytvářela krásná zákoutí jako z „la-
dovské zimy“, se návštěvníci tentokrát mohli 
radovat z „jarních“ vysokých teplot a příjem-
ného slunného počasí. 
Spolek Bacrie připravil komentované pro-
hlídky osadou, během kterých si každý mohl 
prohlédnout rekonstrukce staveb z  různých 
období pravěku, dále si návštěvníci vyzkou-
šeli, jak náročné bylo pomocí historické se-
kery zpracovat dřevo na zimu, děti si mohly 
vyrobit svoji svíčku Hromničku, a  každý si 
pak mohl na chvíli oddechnout u drobného 
občerstvení.
„Oslavy Hromnic v  Pravěké osadě Křivolík se 
pro nás staly už tradiční akcí a mezi návštěvní-
ky se těší poměrně velké oblibě. Letos se oprav-
du na Hromnice ukázalo, jak se už jaro pomalu 

blíží, o čemž svědčila i obleva, díky které se nám 
však osada pokryla vrstvou kluzkého bláta, 
která účastníkům akci sice trochu znepříjemni-
la, ale i tak věříme, že si zde sobotní odpoledne 
hezky užili,“ dodává náčelník spolku Bacrie 
David Maršálek.
Na  příští akci se mohou návštěvníci těšit 
v  sobotu 2. 5., kdy se program ponese 
v duchu pravěké metalurgie.

Lucie Broncová

Alois Holý

foto: Michal Horák

Ladislav Holý
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Dne 8. března 2020 
uplyne 9 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Karel Bělka.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají manželka Jitka, 
dcera Jitka s rodinou a syn Karel s rodinou.

Maminky neumírají, jen 
usnou, aby se každé ráno 
probouzely v srdcích 
svých dětí.
Dne 10. 3. 2020 uplyne 
1. smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše 
maminka a babička, 
paní Ludmila Marešová.
S láskou vzpomínáme 
a děkujeme všem, kdo 

spolu s námi věnují tichou vzpomínku.
Dcery Lenka a Hana s rodinami.

Dne 21. 3. 2020 uplyne 
16 let, kdy nás navždy 
opustil náš drahý  
tatínek, dědeček, 
pan Ludvík Najman.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná vnučka Adéla a synové 
František, Zdeněk a Ludvík s rodinami.

Dne 4. března 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše dra-
há manželka, maminka, 
babička a prababička, 
paní Růžena Mitvalská.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku. 

Vzpomínají: manžel Slávek, dcera Renata 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 23. března 2020 
uplyne 16 smutných 
let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý tatínek, dědeček 
a pradědeček, 
pan Stanislav Vlček.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: děti s rodinami.

Dne 18. března 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše dra-
há manželka, maminka, 
babička a prababička, 
paní Hana Kohutová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínají: Oskar, manžel, Milan, syn s rodi-
nou, Roman, syn s rodinou, ostatní příbuzní

Nic nezacelí opuštěné 
místo našeho domova, 
odkud před 5 lety  
22. 3. odešel  
pan Miloslav Urbanec.

S láskou a bolestí vzpo-
míná manželka a děti 
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenete s námi.

Dne 3. března 2020 
uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek, bratr a dědeček, 
pan Jindřich Broulík.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínky neumírají, žijí 
dál v naší mysli a srdcích.

Dne 16. 3. 2020 by se 
dožil 80 let  
pan Josef Pácl  
a 29. 3. uplyne již 9 let, 
co nás navždy opustil. 
Stále na něho s láskou 
vzpomínáme. 

Manželka Jaroslava a synové Petr a Josef 
s rodinami.

Dne 17. března 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil 
pan Václav Horka. 

S láskou vzpomíná 
rodina

Dne 12. března 2020 
uplynou 3 roky 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Andrej Haky.

Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají: Anna, manželka, Anna,  
dcera s rodinou, Jaroslava, dcera s rodinou.

Odešel jsi… ale v našich 
srdcích žiješ dál.

Dne 7. března 2020 
uplyne 1 smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Karel Tomek.

S láskou vzpomínají manželka Věra, 
děti Helena a Tomáš s rodinami

Dne 2. 2. 2020 ulynuly 
dva roky, kdy nás beze 
slova navždy opustila 
naše milovaná man-
želka, maminka, sestra, 
kamarádka,  
paní Adéla Pirklová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku. 

S láskou vzpomíná Roman, manžel s rodinou

Dne 10. března 2020 
uplyne 1 smutný rok 
od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše dra-
há manželka, maminka, 
babička a prababička, 
paní Anna Zdena  
Čapková.

Děkujeme všem, kdo si 
spolu s námi tiše vzpomenou.

Vzpomínají: manžel a dcery s rodinami

Dne 17. 3. 2020 si připo-
mínáme první smutné 
výročí od doby, kdy nás 
navždy opustila paní 
Danuška Trejtnarová.

Věnujte jí, prosím, s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná 
syn Radek s rodinou
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NENÍ ZPRAVODAJ JAKO ZPRAVODAJ
Říká se, že darovanému koni se na  zuby 
nekouká. Ale já bych si raději zaplatila roč-
ní předplatné za  oblíbený Českotřebovský 
zpravodaj pana Mgr. Milana Mikoleckého. To 
byl opravdový zpravodaj, na  který jsem se 
těšila 12× do roka 30 let. Klobouk dolů před 
jeho šéfredaktorem a  zastupitelem města. 
V posledním prosincovém zpravodaji jsem si 
se zájmem přečetla jeho rozlučkový článek. 
Ale bohužel nový Českotřebovský zpravo-
daj je opravdu pouze informační „radniční“ 
měsíčník – bez informací o  úmrtí spoluob-
čanů. Jsou otištěny pouze vzpomínky s foto 
na zesnulé za cenu 200 Kč. To je snad jediná 
změna, kterou původní osmičlenná redakční 
rada udělala i s posilou mediálního asistenta 
města Jiřího Holého.
Ještě jednou jsem si přečetla v  posledním 
čísle prosincového zpravodaje úvodník Kar-
la Kubišty – moc se mi líbil – i  ten mi bude 
chybět.

Jarmila Korejtková

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA
Vydávání Českotřebovského zpravodaje, 
dříve Českotřebovských novin, je dle poža-
davků města Česká Třebová na  informační 
měsíčník. Informace o  úmrtí občanů bu-
dou součástí Českotřebovského zpravodaje 
od příštího vydání. Pozůstalí mohou vyjádřit 
souhlas s otištěním informací během sjedná-
ní pohřbu u Pohřební služby Česká Třebová. 
Domluvení spolupráce, která bude v souladu 
se zákony, si vyžádala určitý čas.

Hana Sychrová, redaktorka

Dne 3. 3. uplyne  
8 let od úmrtí  
našeho tatínka,  
pana Jaroslava Vébra. 

Vzpomínají dcera Hana 
a syn Jarda s rodinami.

Dne 23. 2. uplynulo 8 let 
od úmrtí našeho tatínka, 
pana Františka Jandery. 

Vzpomíná syn Fanda 
s rodinou.

Dne 25. března 2020 
uplyne pátý smutný rok 
od úmrtí našeho tatín-
ka, dědečka a druha, 
pana Jana Jiskry, býva-
lého strojvedoucího.
S láskou vzpomíná dcera 
Jana s rodinou a družka 
Eliška Jandová.

Děkujeme, že si vzpomenete s námi.

Dne 3. března 2020 
uplynou 2 roky od chví-
le, kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
maminka, babička  
a prababička,  
paní Božena Tomková.

Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-

mínku. 

Vzpomíná: Jana, dcera s rodinou

Je to již dva roky, co 
odešel 27. února 2018 
do swingového nebe 
náš tatínek, dědeček, 
pradědeček a kamarád, 
pan Jaroslav Koníček.

Vzpomeňte s námi  
syn Jarda s rodinou

Dne 7. 3. 2020 si připo-
meneme páté smutné 
výročí od úmrtí manže-
la, tatínka, dědečka 
a pradědečka, 
pana Karla Groliga.

Stále vzpomíná manželka Věra  
a dcery Ilona a Věra s rodinami.

… čas běží, vzpomínky zůstávají …

V tomto roce uplyne 15 roků od úmrtí 
naší maminky Milady Michalcové 
a 20 roků od úmrtí našeho tatínka 
Josefa Michalce.

Vzpomínky na rodiče  
nás stále provázejí a děkujeme těm, 
kteří vzpomenou s námi.

Dcery Eva a Olga s rodinami.

Vzpomínky na  zesnulé jsou uveřejňovány 
v periodiku na základě objednávky u Pohřeb-
ní služby městské společnosti Eko Bi, s. r. o. 

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL 
V ČESKÉ TŘEBOVÉ ZA ROK 2019 

Přistěhování: 238

Odstěhovaní: -357

Narození: 148

Úmrtí:  -184

Celkem: -155

Stav k 1. 1. 2019: 15 470

Stav k 31. 12. 2019: 15 315

Průměrný věk: 43 let

POHŘEBNÍ SLUŽBA  
A KREMATORIUM  
ČESKÁ TŘEBOVÁ

Hřbitovní 1160
560 02 Česká Třebová

E-mail: krematorium@ekobi.cz

Pracovní doba
Po–Pá 7:00–15:30 hod.

pro převoz zesnulých a případné dotazy 
volejte kdykoliv

733 615 000

Provozovatel
Eko Bi s. r. o.

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
IČ 64827500, DIČ CZ64827500
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TŘEBOVSKÁ VEŘEJNOST SE ROZLOUČILA S ING. JIŘÍM VENCLEM
31. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 84 let Ing.  Jiří Vencl, absolvent   českotřebovské 
průmyslovky a Vysoké školy dopravní, železniční odborník, ale především českotřebovský pa-
triot, nadšený esperantista, jabkancový umělec, sokol, loutkář, člen DS Hýbl, aktivní účastník 
sokolských sletů i spartakiád, člen Klubu českých turistů, pravidelný návštěvník českotřebov-
ských kulturních pořadů všeho druhu a také zakládající člen redakční rady Českotřebovského 
zpravodaje. Celý svůj život prožil Jistě nezahálí ani tam nahoře, odkud na  nás shlíží spolu 
s dalšímu patrioty z Českotřebovského nebe.
Poslední rozloučení  s  Ing.  Jiřím Venclem se konalo v  obřadní síni městského krematoria 
ve čtvrtek 6. února za obrovské účasti  Českotřebováků, ale i občanů z okolí. Kolem vystavené 
rakve byla veliká spousta květin, také i na zemi, u rakve stála čestná sokolská stráž.
Zesnulý Jiří Vencl byl aktivním členem Církve československé husitské, proto bylo rozloučení 
řízeno v tomto duchu za účasti  faráře této církve Štěpána Kláska z Litomyšle. Shodou okol-
ností i jemu den před tím zemřel tatínek... Se smutečním projevem, který přítomní smuteční 
hosté vysoce ocenili, vystoupila Mgr. Magdaléna Peterková.

Milan Mikolecký

ČESKOTŘEBOVSKÁ BLESKOVÁ 
ŠACHOVÁ LIGA ZAČALA  
PRVNÍM VYDAŘENÝM TURNAJEM
Šachový oddíl v našem městě připravil další 
zajímavou aktivitu – pravidelné večerní tur-
naje pořádané jednou za měsíc v  rámci tzv. 
bleskové ligy, což znamená, že partie se hra-
jí ve  zrychleném tempu. Celkem jde o  sérii 
6 turnajů (leden až červen 2020), kdy každý 
turnaj má 7 kol.
28. ledna proběhl první turnaj, kdy jsme pře-
dem netušili, jaký zájem místních i okolních 
hráčů očekávat. Ve  startovní listině, která 
nakonec čítala velmi pěkných 20 hráčů, se 
sešla celá plejáda šachistů – od  zkušených 
kandidátů mistra až po ryzí amatéry. Od  ju-
niorů až po zasloužilé seniory. Nechyběli ani 
nehrající diváci z řad třebovských šachových 
veteránů. Z  Ústí nad Orlicí přijela početná 
výprava tamějších borců. V turnaji, který za-
čal v  18:00 a  skončil kolem 20:30, nakonec 
zvítězil hlavní organizátor Ivo Prax, který ani 
jednou neprohrál, šestkrát vyhrál a  jen jed-
nou remizoval. Za  ním pak následovalo pět 
ústeckých harcovníků.
Bylo to rozhodně příjemné šachové setká-
ní v  přívětivém prostředí pivovaru Faltus 
s  výbornou kuchyní a  ještě lepším vlastním 
pivem. Ústečtí kolegové nám tak krásné pro-
story na večerní šachové zápolení mohou dle 
vlastních slov jen závidět.
Další turnaj je naplánován na středu 26. úno-
ra a úterý 24. března od 18 hodin. Přijďte si 
zahrát nebo se jen podívat.

ZEMŘEL JIŘÍ VENCL
V  pátek 31. ledna nás opustil bývalý před-
seda a dlouholetý člen oddílu pan Jiří Vencl. 
Čest jeho památce. Za šachový oddíl věnuje-
me tichou vzpomínku a poděkování za jeho 
neutuchající nadšení pro královskou hru 
a cennou organizační práci pro oddíl. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou jménem celé rodiny 
za projevy soustrasti i  za květinové dary při 
posledním rozloučení s  Ing.  Jiřím Venclem 
dne 6. 2. 2020. Vážíme si vaší velké účasti 
a ještě jednou dík.

Jiří Vencl, syn, Hana Venclová 

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, 
místo, kde jsme se dnes sešli, se vyznačuje dojetím, vzpomínkami, které v nás vyvolávají smu-
tek, ale jak jsem poznala Jirku, věčného optimistu, jistě by si nepřál, abychom truchlili. Vždy 
se snažil rozdávat radost, dobrou náladu a tak by to mělo zůstat i v tuto chvíli, při této jeho 
poslední hře, která je zároveň premiérou, zároveň derniérou a  v  níž hraje hlavní roli.   Není 
to pro mě snadné, ale ještě dříve než se opona zavře, dovolte mi vzpomenout na zesnulého 
Jirku  mj. i slovy jeho syna Jiřího.
Tatínek vystupoval na prknech, která znamenají svět již od padesátých let minulého století 
v divadelním souboru Hýbl, jehož byl dlouholetým členem. Byl obsazován většinou do epi-
zodních rolí nebo měl na starost inspici. Rád vzpomínal na rok 1980, kdy si zahrál hlavní roli 
v  detektivní komedii Křeslo pro vraha v  režii Jaroslava Hosnedla.   Řada z  vás si jistě vyba-
vuje jeho monolog ze Cyrana z Bergeracu, kterým obohatil nejedno setkání divadelníků, ale 
i  dalších spolků, a  to nejen v  České Třebové. Divadelní a  loutkoherecké umění Jirky Vencla 
nezůstalo opomenuto a v roce 2015 obdržel od Svazu českých divadelních ochotníků Zlatý 
odznak Josefa Kajetána Tyla za celoživotní obětavou práci. Ocenění získával i při pravidelné 
účasti na soutěži monologů a dialogů o Pohárek Svazu českých divadelních ochotníků.
Vžít se do jakékoliv role uměl tatínek i v osobním životě. Ne každá role mu sedla, ale když si ji 
vybral, nikdy se nevzdal. Byla to velká houževnatost, vytrvalost, nadšení, které ho činily výji-
mečným a díky kterým dokázal i zdánlivě nemožné. Zkrátka, když se pro něco rozhodl, tak to 
dokončil a bylo jedno, zda to bylo studium, zaměstnání, divadlo nebo nějaký jiný koníček, a že 
jich bylo požehnaně – vyřezávání loutek, recitace – na Jabkancové pouti téměř od jejího za-
ložení, cvičil na všech sokolských sletech, spartakiádách, byl aktivním členem Klubu českých 
turistů. Esperantisté by mohli dlouze vyprávět  o setkáních, kde vždy pozvedl dobrou náladu. 
Českotřebovský zpravodaj ho zmiňuje jako zakládajícího člena redakční rady a nezapome-
nutelné vzpomínky budou mít i členové šachistického oddílu, kterému mnoho let předsedal. 
Na klubové turnaje trénoval  hru na internetu. Naposledy hrál ve čtvrtek 30. ledna  2020, tedy 
den před svou smrtí a tuto partii vyhrál, bohužel jen v šachu. Pravidelně chodil na Zpívánky 
do Klubu nevidomých a slabozrakých, docházel do modlitebny Církve Československé husit-
ské a za zmínku stojí, že několikrát absolvoval studium na Univerzitě třetího věku.
Jistě si kladete otázku, zda lze toto všechno stihnout? Ano. Musíte na to mít dokonalou orga-
nizaci času. Své by mohla říci maminka, která nahlédla do jeho diářů a zjistila, že ten letošní je 
hustě popsán až do července tohoto roku. O jeho činorodosti  a aktivitě nemůže být pochyb. 
Vypovídají o  tom   promítané fotografie i  skutečnost, že ještě v  lednu byl svým trabantem 
na chatě na Studené hůře.
Pro úplnost uvádím, že tatínek Jirka se narodil nedaleko na Hřbitovní ulici 28. 2. 1936 Hubertu 
a Alžbětě Venclovým. Vyrůstal spolu se svým mladším bratrem Hubertem, který zemřel před 
šestnácti lety. Po  základní škole absolvoval Průmyslovou školu železniční v  České Třebové 
a následně Vysokou školu dopravní a ekonomickou v Praze, kterou s  již zmíněnou houžev-
natostí dokončil v květnu 1960. V roce 1961 se oženil s Hanou Kapounovou a v roce 1962 se 
jim narodil syn Jiří. Tatínek zakládal Provozní oddíl Česká Třebová, kde s menšími pracovními 
přestávkami v Praze zůstal až do jeho zrušení. Od roku 1966 bydlel na Novém náměstí. Měl 
rád svoji rodinu, zvlášť potom svá vnoučata Janu a Jirku a nyní i dvě malé pravnučky Aničku 
a Terezku. 
Jirkovi postupně přestávalo sloužit zdraví a 31. ledna letošního roku svou roli na této scéně 
dohrál. Zůstává však  v našich srdcích a vzpomínkách, a také ve svých nástupcích stejného 
jména i  akademického titulu, synovi a  vnukovi. Pro mnohé z  nás může být Jirka inspirací, 
jak se dá život, který nám všem ubíhá nezastavitelnou rychlostí, prožít naplno a přitom tak, 
abychom potěšili co nejvíce lidí kolem sebe.
Jirko, děkuji Ti, děkujeme Ti všichni a tleskáme ve stoje. Čest Tvé památce.

Mgr. Magdaléna Peterková
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PŘEDNÁŠKA HISTORIKA 
MARTINA JINDRY
O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTECH 
HUSOVA SBORU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Ve  čtvrtek 19. března 2020 v  17.00 bude 
naším milým hostem v Husově sboru v Čes-
ké Třebové historik PhDr.  Martin Jindra, au-
tor 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 přednášku do-
provázenou promítáním, která nám přiblíží 
pozapomenuté osobnosti našeho města 
a  naváže tak na  loňskou velmi úspěšnou 
přednášku archivářky Lucie Vrlové, která 
zpracovala archiv zdejší husitské náboženské 
obce.
Na setkání s vámi se v Husově sboru těší

Tomáš Starý, předseda rady starších 
a Štěpán Klásek, farář

NEBOJ SE, KDYŽ VĚŘÍŠ
„Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. Kdo je jako Hospodin, náš 
Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z pra-
chu, z kalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu. Neplodnou 
usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.“ Žalm 113, 4-9

V Žalmech je ukryta velká moudrost, jsou Božím slovem a také víme, že někteří teologové 
i reformátoři, zejména Martin Luther, hovořili o tom, že Žalmy jsou po obsahové stránce kon-
centrátem celé Bible. A mají pravdu.
Žalm 113. je nejen vyznáním víry jeho autora, ale také především velkou oslavou Hospodina. 
A jak by také ne, když je možno vzpomínat na mnoho projevů Boží moci, ale také i na jeho mi-
losrdenství. Uvedený Žalm 113 i ten následující připomínají určité události z dějin Izraelského 
národa, které dokládají, že Hospodin, ačkoliv ho nebylo možné spatřit, se docela evidentně 
projevoval. Například Židé byli svědky velkých Božích činů, když je egyptský faraon nechtěl 
propustit ze zajetí, atd. 
V tom výčtu projevů Hospodinovy existence, že je živým Bohem, by se dalo dlouho pokra-
čovat, zdaleka ne vše je dokonce popsáno ne v jedné, ale hned v pěti dílech, v pěti svazcích 
Mojžíšových knih. Jenže je tu přece jen určitý zádrhel. Člověku jednadvacátého století sem 
tam vrtá hlavou, zda je to všechno vůbec pravda. Je tedy dnes daleko obtížnější věřit, než 
tomu bylo kdysi dávno?
Co zažila naše generace, generace našich rodičů a prarodičů? První a pak druhou světovou 
válku s  jejich hrůzami, fašismus vystřídal v  některých zemích komunismus. Světem i  dnes 
otřásá násilí, společnost ničí korupce nebývalých rozměrů stejně jako jí příliš z různých úhlů 
pohledu neprospívá materialismus. 
Otazník visí nad nebezpečím klimatických změn, které jen v posledních několika letech způ-
sobily nejen ztráty lidských životů, nebývalé neštěstí těch, kdo přežili, a  na  druhou stranu 
miliardové investice na nápravu. 
A tak mnoho našich současníků uzavírá: K víře nemáme důvod. Nebo: Nemáme spíše právo 
nevěřit? Kde byl a je Bůh, aby to všechno zastavil, jako kdysi zastavil proud řeky Jordán? Není 
i náš svět takovým novým „Babylonem,“ čili dobou plnou zmatků, všelijakého bezpráví a lži? 
Při zamyšlení nad budoucností mnozí moudří lidé naší generace příliš optimističtí nejsou.
Právě do této naší situace, kterou sami Žalmy popisují jako realitu, přinášejí ale zároveň velmi 
důležitou zprávu. Nadčasové poselství. Žalm 113. i  ty další jsou svědectvím o  někom, kdo 
je mocnější než to všechno zlé, co se ve světě dělo, děje a bude dít. Žalmy svědčí o někom, 
před kterým musí ustoupit i reálné moře. V přeneseném slova smyslu moře problémů lidské 
společnosti, nás jednotlivců, ale i moře potíží celé planety. Kdyby tu ten někdo nebyl, prak-
ticky nic by nemělo valný smysl a my bychom zřejmě museli podlehnout pokušení rezignace, 
pesimismu, ztráty smyslu života a ztráty smyslu dění kolem nás a naši činnost zaměřit pouze 
na to, abychom se především uživili.
Protože je tady ON z Žalmu 113. a ostatních biblických knih, nemusíme se toho vzdutého 
moře problémů děsit. Protože je tady ON, Hospodin, můžeme mít naději, smíme doufat. On 
dal smysl všemu dění i našemu životu na jeho samotném počátku. On dává smysl a se smy-
slem i naději každému z nás i dnes. V pozadí žalmistova poselství jako bychom slyšeli přímo 
Ježíše, Božího Syna, který nám říká: “Neboj se, toliko věř“. Neboj se, když věříš.
Žalmy sdělují, že Hospodin je pro člověka hodnotou, s  kterou přicházejí přidané hodnoty 
další a není jich málo. Kdyby se komukoliv z nás stalo, že bychom se nacházeli, jak říká výše 
napsaný text „v prachu a kalu,“ tak se můžeme spolehnout na to, že společnost, která je sama 
sobě bohem a  která tak ráda vytlačuje někoho někam na  okraj, tak že se Hospodin právě 

SETKÁNÍ PÁRŮ, KTERÉ UVAŽUJÍ O MANŽELSTVÍ  
NEBO CHTĚJÍ POZNAT, ZDA SE K SOBĚ HODÍ
Zveme na  setkání, která si kladou za  cíl, zprostředkovat dvojicím celistvý pohled 
na manželství.
Setkání budou probíhat stejně jako v uplynulých letech o nedělích ve vzájemně dohodnu-
tých termínech na řím.kat. faře v České Třebové v Klácelově ulici. Společně s jednotlivými páry 
se setkání účastní i různí manželé a kněz. Přítomné dvojice obdrží vždy dopředu tematické 
otázky, které si promyslí samostatně i v páru. Společná setkání pak dávají příležitost „doladit“ 
odpovědi na některé otázky nebo doplnit chybějící informace či možností porovnat své názo-
ry s ostatními dvojicemi. Zároveň umožnují, díky otevřenosti přítomného manželského páru, 
nahlédnout do „kuchyně“ manželského života. 
Délka jednotlivého setkání cca 2 hodiny. Termíny setkání se stanoví dle možností zájemců. 
První setkání se uskuteční v neděli 1. března od 15.00 hodin. 
Celková délka „kurzu“ je od března do června r. 2020
Kontakt: 
Telefon: 603 58 68 55 (M. Kolovratník ) 
Emailová adresa: kolovratnik@farnostct.cz 
Více informací najdete i na webových stránkách www.farnostct.cz 

Miloš Kolovratník

k těmto na okraji pracovního kolektivu nebo 
dokonce na okraji vlastní rodiny sklání, z pra-
chu a kalu pozvedá a otevírá novu perspek-
tivu. I  toto patří k projevu Boží všemohouc-
nosti, velikosti a slávy. Tak tedy: když věříme, 
nemusíme se bát.

Josef Cepl, Církev adventistů s.d.

MILAN MIKOLECKÝ  
OBDRŽEL MEDAILI HEJTMANA
Prvním nositelem Medaile hejtmana Pardu-
bického kraje v roce 2020 se stal Milan Miko-
lecký. Ten ocenění převzal 20. ledna, a to pře-
devším za svoji novinářskou činnost, ale také 
za  aktivity v  rámci revolučního roku 1989. 
Milan Mikolecký se tak zařadil po bok Miro-
slava Brýdla, Ondřeje Moravce, Pavla Stary či 
Davida Šimka.
Milan Mikolecký se stal vedoucím redakto-
rem Českotřebovského zpravodaje v  roce 
1976, tehdy vydávaným pod patronátem 
městského národního výboru, a  poté jej 
od roku 1991 do prosince 2019 šířil jako sou-
kromý vydavatel. 
„Neznám v  regionu jiný podobný příklad, kdy 
by celý zpravodaj po tak dlouhou dobu stál jen 
a pouze na jedné osobě,“ uvedl hejtman Mar-
tin Netolický, který však ocenil také působení 
Milana Mikoleckého v době sametové revo-
luce. „Nezpochybnitelná je jeho role v  rámci 
revolučních dní, kdy byl velmi aktivní i v rámci 
generální stávky a  setkáních s  občany. V  loň-
ském roce jsme si připomněli 30 let od revoluce 
a  na  tento rok připadá 30 let od  prvních svo-
bodných voleb. Proto beru jeho ocenění i  jako 
velmi symbolické,“ doplnil hejtman.

 Tz, red
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JE MÍSTEM SETKÁVÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁBAVY
Můžete si jen přijít přečíst noviny a pravděpodobně potkáte někoho, koho znáte. V roce 
2019 se do knihovny zaregistrovalo 2 440 uživatelů, z toho 770 dětí do 15 let. Je to hod-
ně, nebo málo? Kolikrát do knihovny přišli a kolik času tam strávili? A proč tam vlastně 
chodí?
Začněme tím, že máme knihy i program pro všechny generace. Na Knižním klubíčku se do-
poledne schází rodiče s miminky a ve vedlejší místnosti učíme pracovat s počítačem starší 
dospělé. Vozíme knihy do Domova pro seniory i Domu s pečovatelskou službou. Mládež má 
svůj vlastní pokojíček, oddělení Teespace, na odpolední hraní her a čtení třeba komiksů.
Během minulého roku jsme zaznamenali 40 374 návštěv. Tolikrát si někdo přišel půjčit/vrátit 
knihu (deskovou hru, audioknihu...) nebo se zúčastnil jedné z 287 vzdělávacích a kulturních 
akcí, které jsme uspořádali. Převažovaly akce pro děti podporující čtenářství a volnočasové 
aktivity. Nabízíme nejrůznější programy pro žáky škol a školní družiny. Dospělé zveme na pro-
jekt scénického čtení Listování, cestovatelské přednášky, autorská čtení...
Dalších 52 324 návštěv bylo on-line a každým rokem tento počet vzrůstá. Naši čtenáři nemu-
sí chodit osobně, pokud chtějí prodloužit své výpůjčky nebo si zamluvit knihy. Zvládnou to 
odkudkoli skrze čtenářské konto a knihovní katalog, kde je na výběr okolo 100 tisíc jednotek. 
Víme, že čas je drahý a každý se jej snaží využít co nejlépe. Pro jednoho je knihovna jen půj-
čovna knih, kam přiběhne, když nemá co číst, pro jiného je to pokoj, ve kterém se každý týden 
pomalu prochází a na několik hodin se zastaví. I  se svou rodinou. Proto jsme tady pro vás 
ve dvou budovách 53 hodin, 6 dní v týdnu, on-line se nezavírá. Mimo provozní dobu můžete 
využít službu vracení do biblioboxů.
Další čísla za rok 2019 si můžete přečíst ve zprávě na webu moderniknihovna.cz. Ale možná je 
lepší přijít do knihovny, strávit tam nějaký čas a setkat se tam třeba se svými přáteli.

JAK JSME CESTOVALI S KNIHOU V ROCE 2019
Celkem 6  542 knih putovalo přes městskou knihovnu do  sdílené knihovničky během loň-
ského roku. Jednalo se o knihy vyřazené z knihoven (Česká Třebová, Anenská Studánka, Lan-
škroun, Těchonín, Jablonné nad Orlicí a další) a o dary či pozůstalosti čtenářů. Přestože zájem 
cestujících čtenářů je větší, obvykle zvládáme pouze jednou týdně zásobování knihovničky-
-piana v hale českotřebovského nádraží. Půjčování knih bez výpůjční lhůty začalo 21. března 
2016. Stále věříme, že veřejná knihovnička vede k rozšíření čtenářství mezi lidmi a ukrá-
cení času při čekání na vlak a samotném cestování. 
Jsme na Facebooku jako @knihanacestu (Kniha na cestu Česká Třebová). Staňte se fanouškem 
a napište nám, kam s vámi kniha cestovala nebo pokud uvidíte, že v pianu nejsou knihy. Dě-
kujeme, že nám pomáháte v projektu pokračovat. Tak na další rok!

TIBETSKÉ MÍSY A ZVONKOHRY – 
MUZIKOTERAPIE
2. března od 18 hod., 13. března od 16 hod., 
24. dubna od 16 hod., Teenspace
Vyberte si termín a přijďte zažít neobyčejné 
setkání. Vy budete pouze sedět a vnímat zvu-
ky tibetských mís i zvonkoher. Pocítíte jejich 
krásu a  jedinečnost. Při této relaxaci dochá-
zí ke zklidnění a zharmonizování těla i duše. 
Pro max. 12 osob. Nutné přihlášení předem 
na  info@moderniknihovna.cz. Vstupné: 
160 Kč. Délka terapie 120 minut. Lektorka: 
Bára Lýdie Sládková z Kostelce n. Orlicí. Pou-
ze pro předem přihlášené.

LISTOVÁNÍ: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
10. 3. 2020 od 19:00 hodin
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 
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 a  bude jistě živnou půdou pro 
interpretaci projektu LiStOVáNí. Účinkují: 
Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bo-
řecký. Vstupné: 50 Kč.

MICHAELA HRDÁ: HAVAJ ZA HUBIČKU
17. 3. 2020 od 18:00 hodin
Během tříměsíční sólo cesty po  Havaji se 
dá stihnout ledacos. Já měsíc téměř den-
ně surfovala na  ostrově Maui, prošla skoro 
všechny traily, které tam stály za to, a stala se 
součástí havajské svatby. Většinou jsem tam 
stopovala, ale taky jsem se projela na kajaku, 
plachetnici, pořádný mašině i  v  policejním 
autě. Nechala jsem si uletět letadlo na krás-
ný ostrov Kauai, kde jsem později získala 
povolení vstupu do hor, na které se normál-
ně čeká rok. V  těchto dramatických horách 
jsem prolezla každý trail a  hned několikrát 
se tu honila s divočáky. Na největším ostro-
vě jsem bydlela na  stromě s  hvězdou české 
Cestománie, plavala tam s delfíny i  želvami, 
vyškrábala se na 4000m vysokou horu a po-
dívala se na  místa, o  kterých běžný turista 
nemá ani ponětí. Přitom jsem stále 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 se inspirovat na svou další 
sólo cestu, tipy a triky jak na to vás neminou. 
Vstupné: 50 Kč.

PŘIHLASTE SE DO POČÍTAČOVÉHO KURZU
Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně po-
kročilé budou pokračovat pro nové zájemce 
od  konce března. Pokud se chcete naučit 
pracovat s  počítačem (popř. vlastním note-
bookem), tak se přihlaste do 23. března 2020 
na  e-mail radka.hriskova@moderniknihov-
na.cz anebo osobně v  městské knihovně. 

První informační schůzka se bude konat 
25. března 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 Radka Hrišková.

READING CHALLENGE NA TEENSPACE!
Starší děti čtou a  mají rády výzvy. Reading 
challenge. Přečti za  rok 10 knih. Šest knih 
podle tématu a  čtyři knihy, které si vybereš 
podle sebe. Kniha musí být zapůjčena v naší 
knihovně od 11. 3. 2020 do 11. 3. 2021. 
Vyhlášení loňské výzvy a  předávání od-
měn se uskuteční 11. března odpoledne 
na Teenspace.
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BLANKA KOSTŘICOVÁ: HOMELESS
23. 3. 2020 od 19 hodin
Další díl cyklu druhých čtení. Autorka tento-
krát znovu představí svou knihu Ledovcová 
turistika, přesněji: její druhou část nazvanou 
Homeless. Čtenáři a posluchači Blanky Kost-
řicové již znají správný překlad tohoto ang-
lického slova: homelesss je člověk, který je 
doma v lese.
Autobiografický příběh v kapitolách prozaic-
ké skladby. Život na  lesní chatě, vysokohor-
ské výstupy, běh na  lyžích, literatura, setká-
vání a různé fatální „ztráty a návraty“, jak zní 
název jedné kapitoly. Vše propojeno „hou-
mlesáckou“ životní filosofií i  stylem hlavní 
postavy. Vstup zdarma.

Připravujeme:
NORSKÉ LOFOTY 
7. 4. 2020 od 18:00 hodin

JAN KRŠŇÁK: DĚTI A TECHNOLOGIE
4. 5. 2020 od 17:30 hod. 

ZAPOJTE SE DO ČTENÁŘSKÉ VÝZVY 2020
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v prů-
běhu celého roku dvacet knih podle témat, která vytvořila Databáze knih.
Seznam témat pro rok 2020:
1. Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
2. Kniha, která má v názvu den v týdnu
3. Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné povolání
4. Kniha, která má na obálce květinu
5. Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
6. Kniha, která vás zaujala svým názvem
7. Kniha o holokaustu
8. Kniha s názvem vystihujícím vaši osobnost nebo náladu
9. Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
10. Kniha autora, od kterého jste ještě nic nečetli
11. Kniha autora, který získal cenu E. A. Poea
12. Kniha, která je na Databázi knih v době čtení méně než 20× v Přečtených
13. Kniha od dánského autora 
14. Kniha básní
15. Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí
16. Kniha, která má v názvu slovo „aneb“
17. Kniha, ve které se odehrává svatba nebo pohřeb
18. Kniha, jejíž název je na obálce červenou barvou
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová kniha)
20. Kniha, která nesplňuje ani jedno z předešlých témat letošní výzvy
Vybírejte knihy v  knihovním katalogu nebo se ptejte knihovnic. Na  webových stránkách 
moderniknihovna.cz najdete seznamy vhodných knih. Pokud je pro vás 20 knih za rok hodně, 
vyberte si pouze témata, která se vám líbí. Na náruživé a soutěživé čtenáře možná čeká i ně-
jaká odměna. Podmínkou je půjčení knih do výzvy v knihovně. 
Přijímáte výzvu?
Vyzvedněte si hrací kartu nebo si ji stáhněte z webu moderniknihovna.cz a odevzdejte ji vy-
plněnou do 4. ledna 2021.

MENGELEHO DVOJČE A-782
Nakladatelství Zeď vydalo v  těchto dnech 
knihu o  panu Jiřímu Fišerovi, který se na-
rodil a  v  mládí žil v  České Třebové. Pan Jiří 
Fišer je posledním žijícím člověkem, který 
prošel koncentračním a vyhlazovacím tábo-
rem v  Osvětimi a  doktor Mengele na  něm 
prováděl své zvrácené pokusy. Knihu napsal 
novinář Pavel Baroch a doplnil ji množstvím 
dobových i  současných fotografií. Knihu lze 
zakoupit také v  českotřebovském knihku-
pectví nebo zapůjčit v městské knihovně.

Vladimír Hampl
Anotace knihy
Příběh Jiřího Fišera, který jako osmiletý pře-
žil Osvětim i zvrácené pokusy Doktora smrti. 
Před tři čtvrtě stoletím přijeli Jiří a jeho dvoj-
če Josef do  Osvětimi. Malí kluci vystupovali 
z nacpaného dobytčáku a klopýtali přes ko-
leje. Ještě nevěděli, že se dostali do  skuteč-
ného pekla na zemi. Ale po prvních okamži-
cích, poté, co kolem sebe onu osudnou noc 
v květnu 1944 viděli, tušili, že bude zle a že to 
bude mnohem horší než v Terezíně. Mamin-
ka a sestra Věra skončily o pár měsíců později 
v plynové komoře. Zemřel rovněž otec, i když 
v  jiném koncentračním táboře. Jirka s  Jo-
sefem měli větší štěstí – vlastně štěstí v ne-
štěstí. Vybral si je Josef Mengele, přezdívaný 
Doktor smrt, pro své zvrácené experimenty. 
Bratři na  vlastní kůži poznali, jak tenká byla 
tehdy hranice mezi životem a  smrtí. V  osmi 
letech. Přežili. Dočkali se osvobození a vrátili 
se domů. Sedmdesát pět let po osvobození 
Osvětimi vypráví Jiří Fišer svůj příběh.

Omezení provozu
Úterý 17. 3. oddělení pro dospělé otevřeno pouze do 17 hodin z důvodu konání cestovatelské 
přednášky Havaj za hubičku.
Pátek 27. 3. od 15 hodin uzavření celé knihovny – Noc s Andersenem.
Sobota 28. 3. knihovna uzavřena.
V březnu počítejte s uzavírkami dětského oddělení z důvodu vzdělávacích programů pro ško-
ly.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na 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).

AKCE NA ODDĚLENÍ TEENSPACE

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. (čtvrtek) 12:30–18 h
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu.

OFFLINE DAY
2. 3., 16. 3. (pondělí) 12:30–18 h
Odpoledne plné deskových her a zábavy.

ROBOKROUŽEK
4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. (středa), 16–18 h

LITERÁRNÍ KVÍZ
9. 3. (pondělí), 12:30–18 h
Máš přehled o knížkách a spisovatelích? 
Přijď zkusit štěstí v literárním kvízu. Vítěz 
vyhraje odměnu. 

TVOŘENÍ S KNIHOVNICÍ
10. 3. (úterý), 23. 3. (pondělí), 12:30–18 h
Přijď si vytvořit překvapení pro sebe 
nebo pro někoho jako dárek. Materiál 
od nás dostaneš. Těší se na Tebe knihov-
nice Adéla a Radka.



12

ORGANIZACE / BŘEZEN 2020

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 
od 8 do 18 hodin.

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 3. března 2020 od 17 hodin, ten-
tokrát na téma Čteme kurent v němčině 2. 
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 10. března 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 Korálkář. 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 17. března 2020 od  17 hodin, tentokrát 
na  téma Tělo a svět kolem (Body-art, lan-
d-art, hyperrealismus). Cena každé lekce je 
20 Kč (na  lekci není třeba se předem regist-
rovat). 
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 31. března 2020 od 17 hodin, tento-
krát na téma 250 let od otevření restaurace 
Na Horách. Cena každé lekce je 20 Kč (na lek-
ci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: Martin Šebela.

VÝSTAVA
Interaktivní putovní výstava Centra pro rodi-
nu a sociální péči z. s. Rekordy a kuriozity ze 
světa zvířat – savci je zaměřena na zajíma-
vosti ze života savců a zážitkovým způsobem 
přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní. 
Výstava potrvá do  neděle 15. března 2020. 
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

MĚSTSKÉ MUZEUM

BOŽENA NĚMCOVÁ A ČESKOTŘEBOVSKO
Přehled nejlepších českých spisovatelek 19. století zahajuje neproblematicky Božena 
Němcová. Ať už se tato výjimečná literátka narodila roku 1820, nebo jindy, ať už jsou 
jejími rodiči Terezie Novotná a Johann Pankel, či někdo jiný, podstatné je, jakou stopu 
zanechala v domácí slovesnosti a českém národním obrození vůbec. A ta je hluboká, 
výrazná i dojemná. 
Je všeobecné známé, že – podle básnické sbírky Františka Halase – Naše paní Božena Němco-
vá prožila neobyčejně náročný život, byly v něm oslnivé momenty, ale také mnoho hmotného 
nedostatku, obtížného stěhování, ústrků a neladu. Dílem byla na vině její emocionální a ro-
mantická povaha, nepraktičnost a přednostní zájem o věci českého národa, dílem šlo o to, že 
konzervativní české prostředí neposkytlo této mimořádné ženě prostor pro neproblematické 
rozvinutí jejího literárního talentu. Žena – intelektuálka neměla v tehdejší české společnosti 
dosud žádné místo. Matkou, manželkou a ženou k plotně, jak to žádala dobová společnost, 
Němcová prostě být neuměla. 
Několik dnů ze spisovatelčina klopotného bytí proběhlo také na Českotřebovsku. Prvně zde 
Němcová pobývala asi dva týdny v zářijových dnech roku 1851. Předchozího roku se totiž se-
známila s texty Františka Matouše Klácela, českotřebovského rodáka a utopického myslitele, 
který vyzýval k založení Českomoravského bratrstva. Mělo to být jakési společenství „bratrů 
a sester“, kteří měli tvořit předobraz ideální společnosti založené na spravedlnosti a lásce. Ne-
překvapí, že právě takovéto vize Němcovou nadchly, společně s manželem se ke Klácelovu 
bratrstvu přihlásili. První setkání členů se uskutečnilo roku 1850 v Brně, další pak svolal F. M. 
Klácel na Hory u České Třebové právě na ono září 1851. 
Na  Horách se ovšem sešlo pouhé torzo původních zájemců. Kromě Klácela to byla právě 
Němcová, která přijela se všemi svými čtyřmi dětmi. Jak dokládá její korespondence, dny pro-
žité v líbezné lesnaté krajině patřily ke spisovatelčiným nejsvětlejším. Zaplňovaly je dlouhé 
procházky, rozpravy nejen o literatuře, zábava s rozjařenými dětmi i poctivá strava, která se 
dočkala jejího zvláštního ocenění.
V idylické atmosféře nejspíš pojal Klácel ke krásné „sestře“ city zcela nebratrské. Jeho naděje 
ovšem vzaly zasvé, když na Hory přibyl mladý lékař Jan Helcelet, který Němcovou okouzlil. 
Malá společnost se tak rozešla v neladu, aby se už v tomto složení nikdy více nesetkala. 
Další návštěva spisovatelky se uskutečnila roku 1861, koncem září, tentokrát ovšem ve zcela 
jiné atmosféře, fatálně poznamenané její těžkou nemocí a blízkostí smrti. Němcová v té době 
pobývala v Litomyšli, kam ji pozval tamější knihtiskař a vydavatel Antonín Augusta příslibem 
vydání jejích sebraných spisů. Mezi oběma ovšem nastal nesoulad, navíc vyčerpaná literátka 
už nedokázala dodávat texty podle původní dohody. Dostala se tak do finanční nouze. Usku-
tečnila proto cestu do České Třebové, aby při návštěvě manželů Rybičkových, které poznala 
před deseti lety, nabídla Kateřině k odkoupení granátový náramek. Paní Kateřina tak z útrp-
nosti učinila. Vzácný klenot se dnes nalézá ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli. 
Koncem roku 1861 přijel do Litomyšle pro svou už téměř nemohoucí manželku Josef Němec, 
odvezl ji do Prahy, kde 21. ledna 1962 tato žena ojedinělého ducha a složité povahy vydechla 
naposledy. Oč méně skutečné podpory se jí dostalo za života, o to skvělejší pohřeb jí české 
vlastenecké kruhy vypravily. Jak hořké, jak příznačné. 

Ludmila Kesselgruberová 

Sobota v muzeu / foto: Michal Horák

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. března 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz



13

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA
Vernisáž výstavy Neoprašujeme! zaměře-
né na muzejní činnosti, o kterých běžný ná-
vštěvník často ani neví, se uskuteční 2. dubna 
2020. Výstava potrvá do 24. května 2020.

BESEDA
Senioři Česká Třebová zvou na  besedu Za-
karpatí pohledem Martina Netolického 
aneb po stopách první republiky na Pod-
karpatské Rusi. Beseda s  JUDr.  Martinem 
Netolickým nad stejnojmennou fotopub-
likací se uskuteční v  úterý 3. března 2020 
od 14:30 hodin. Vstupné 20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
Přednášku Němcová a její vize neformální-
ho vzdělávání prosloví ve čtvrtek 19. března 
2020 od 17 hodin Mgr. Martin Tomášek, PhD. 
z Ostravské univerzity. Vstupné 20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
Přednášku Amerika, po  stopách cest 
a  osudů českých krajanů s  přihlédnutím 
k osudům vystěhovalců z Podorlicka pro-
sloví ve čtvrtek 26. března 2020 od 17 hodin 
Ing.  Hana Havlová, vysokoškolská pedagož-
ka a bývalá diplomatka ČR. Vstupné 20 Kč.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V  období letních prázdnin bude Městské 
muzeum Česká Třebová pořádat příměstský 
tábor nazvaný Vynálezy, které nám usnad-
nily život. Tábor pro děti od ukončené první 
třídy základní školy do  12 let se uskuteční 
v termínu 13.–17. července 2020. Bližší infor-
mace budou zveřejněny na www.mmct.cz.

Informace o  akcích Městského muzea Čes-
ká Třebová naleznete i  na  webových strán-
kách muzea www.mmct.cz a  na  facebooku 
https://www.facebook.com/mmctcz.
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ZÁMĚR ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE VELOREXŮ  
V ČESKOTŘEBOVSKÉM MUZEU 
Městské muzeum Česká Třebová a jeho zřizovatel Město Česká Třebová připravily investiční 
záměr a žádost o dotaci na akci „Rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu Česká Třebo-
vá“, která byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do podprogramu Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Expozice Velorexů je návštěvníkům k dispozici od otevření nového muzea v roce 2012. Pů-
vodní koncept malé garáže však již svou velikostí nestačí. Muzeum totiž své sbírky stále roz-
množuje. Právě tříkolová vozítka jsou návštěvnicky velmi oblíbená a mají značný potenciál 
přilákat veřejnost z  různých koutů republiky i  turisty zahraniční. Žádné muzeum Velorexů 
v ČR totiž zatím neexistuje a navíc Velorex do České Třebové patří.
Studii nové budovy pro expozici zpracovala projekční kancelář KIP, spol. s  r.o. z  Litomyšle. 
Stávající objekt připomínající garáž pro vozítka bude rozšířen o přístavbu výrazně odlišnou 
materiálově i  tvarově. Nová část je svými oblými tvary inspirována právě tvary Velorexu. 
Po rekonstrukci by měl stávající přízemní objekt sloužit jako vstupní prostor a úvodní část 
expozice. Nová přístavba bude mít dvě výškové úrovně – hlavní halu a  ochoz po  obvodu 
přístavby. V  malém měřítku se jedná o  koncepci dvorany, ve  které budou hlavní objemné 
exponáty v centrálním prostoru nebo zavěšené ze stropu, exponáty menšího měřítka a in-
formační panely budou rozmístěny po  obvodu prostoru. Materiály budou korespondovat 
s technickým charakterem objektu – půjde o pohledový beton, ocel a dřevo.
Nová expozice muzea bude rozdělena do tří částí.
V první části expozice se bude nacházet část věnovaná vzniku vozítka a osobnostem obou 
konstruktérů. V  dílnách návštěvník uvidí maketu kostry Velorexu, pozná její ruční výrobu, 
bude vtažen do samotného procesu svařování a montáže, uvidí proces šití koženkové karo-
serie. Na trenažéru si vyzkouší zážitek z jízdy v tomto bizarním vozítku, který umocní projekce 
ubíhající krajiny kolem něj. V  závěru této části expozice se završí život Františka Stránské-
ho, potažmo skončí vliv obou bratří na vývoj Velorexu. Návštěvník zhlédne pohřeb Františka 
Stránského na dobovém snímku.
V druhé části expozice návštěvník uvidí vývojovou řadu vozítek, které muzeum má ve svých 
sbírkách nebo budou zapůjčena. Způsob jejich vystavení umožní návštěvníkům přístup k vo-
zítkům ze všech stran. Stěna za exponáty ponese polepy s informacemi a obrázky.
Třetí část expozice – ochoz podél nové přístavby – je věnována dalšímu životu Mojmíra Strán-
ského po odchodu z Velodružstva. Na předsazené stěně budou texty s informacemi o jeho 
dalších konstruktérských aktivitách, patentech a  vynálezech. Ve  vitrínách budou umístěny 
jeho další výrobky. Mojmír Stránský se po  celý zbytek života věnoval výrobkům z  plastů 
a v závěru života i  jejich druhotnému využití. Tento fakt by byl sdělen nejen textově nebo 
pomocí exponátů, ale souzněl by i s použitými materiály. 
K interaktivním prvkům doplňujícím samotné exponáty bude patřit třeba model ručního ří-
zení pro invalidy, které Mojmír Stránský zkonstruoval. Návštěvník si ovládání vozidla pomocí 
tohoto řízení bude moci vyzkoušet. Část expozice bude věnovaná prostoru s obrazovkami, 
kde návštěvník zhlédne dokumenty ze života Stránského (oslava 80. narozenin Mojmíra 
Stránského v České Třebové a sjezd mnoha desítek Velorexů na letišti v České Třebové, po-
hřeb Mojmíra Stránského) i Velorexu (ze srazů majitelů vozítek, z různých expedic apod.). Ma-
lým dětem udělají radost šlapací autíčka ve tvaru Velorexu. 
Bude-li žádost o dotaci schválena, tak město jako investor předpokládá zahájení stavebních 
prací na sklonku letošního léta a turistickou sezónu roku 2021 již otevřeme s novou expozicí. 
Věříme, že rozšířené muzeum Velorexů bude velkým turistickým lákadlem!

Jana Voleská

Vizualizace nové budovy pro expozici velorexů
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KULTURNÍ CENTRUM
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
31. 3.–5. 4. Velikonoční výstava výrobků, 19. 4. Taneční odpoledne, 19. 4. Čarodějnický učeň – 
pohádka, 22. 4.–25. 4. Festival Bennewitz

Kulturní centrum připravuje na duben také výstavu obrazů prof. Daniela Balabána, akad. mal. 
– Pocta Janu Balabánovi. Vernisáž v úterý 7. 4. v 17 hodin ve výstavní síni KC. Bližší informace 
v dubnovém Českotřebovském zpravodaji. 

BENNEWITZ FESTIVAL 2020 
XXII. ROČNÍK   22. 4. – 2. 5. 2020

22. duben

ZAHAJOVACÍ VEČER XXII. ROČNÍKU
GALAVEČER  
ITALSKÝCH HOUSLÍ 17.–19.STOLETÍ
JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) 
KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSKÝCH SYMFONIKŮ
19:00 / velký sál Kulturního centra 
Umělecký vedoucí Pavel Peřina. Skladby J. S. 
Bacha, A. Vivaldiho, Fritze Kreislera a dalších 
autorů zazní na opravdové mistrovské kleno-
ty v  podobě nástrojů Guarneriho, Amatiho, 
Ruggeriho, Guadagniniho a  jejich současní-
ků. Komorní orchestr Pražských symfoniků 
tvoří špičkoví interpreti, členové Symfonic-
kého orchestru hlavní města Prahy FOK.
300 Kč / předplatitelé KPH 150 Kč

23. duben

PRŮLET KLASIKOU  
ANEB PŘÍBĚHY V ČASE
JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) 
ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ (mluvené 
slovo, flétna) 
JITKA NAVRÁTILOVÁ (cembalo)
VÁCLAV MÁCHA (klavír) 
19:00 / velký sál Kulturního centra 
Skladby a  příběhy od  doby barokní až 
po současnou vytvoří překvapivé souvislosti 
a  paralely. Jitka Navrátilová je nejlepší sou-
časnou českou cembalistkou, Václav Mácha 
patří k  renomovaným klavíristům střední 
generace a  Zdeňka Žádníková Volencová je 
členkou Dejvického divadla v Praze a její ro-
dové kořeny jsou spjaty s Českou Třebovou.
200 Kč / předplatitelé KPH 100 Kč 

24. duben

KOMORNÍ ORCHESTR  
JAROSLAVA KOCIANA,
rozšířený o dechovou sekci členů 
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
19:00 / velký sál Kulturního centra 
dirigent: Bohuslav Mimra
sólisté: Matouš Pěruška a Kristina Vocetková
200 Kč / předplatitelé KPH 100 Kč

25. duben

BEATLES NIGHT 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
19:00 / velký sál Kulturního centra 
Strhující výlet do hudební historie plné neza-
pomenutelných hitů Beatles.
Vstupné: 400 Kč. 

2. květen

PĚVECKÝ SBOR BENDL A HOSTÉ 
19:00 / sál hostince U Coufalů, Přívrat 
Vstupné dobrovolné.

Zájemci o  pořady KC Česká Třebová si mo-
hou vstupenky zakoupit online prostřednic-
tvím internetu na www.kcct.cz. 
Fyzicky si je mohou zakoupit v  Turistic-
kém informačním centru Česká Třebová.

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ SI DOVOLUJE UPOZORNIT NÁVŠTĚVNÍKY,  
ŽE CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ BUDE V ROCE 2020  
Z DŮVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE UZAVŘENA 
Mobiliář z Chaloupky Maxe Švabinského bude po čas letních prázdnin nainstalován ve vý-
stavní síni Kulturního centra Česká Třebová, termín bude upřesněn.
Chalupa čp. 50 byla postavena jako vejminek sousedního Pecháčkova statku. V  letech 
1884–1890 byla pronajímána svéráznému spisovateli a mysliteli F. E. Welzovi a po jeho smrti 
od roku 1891 rodině Rudolfa Vejrycha z Prahy. Vejrychovi si chaloupku, Kozlov i zdejší sousedy 
velmi oblíbili – a tak jedna pražská rodina ovlivnila osud malé východočeské vísky a naopak. 
Všechny děti Rudolfa a  Josefy Vejrychových inklinovaly umění: starší syn Karel se stal pia-
nistou, mladší Rudolf malířem. Dcera Eliška (Ela) si vzala za manžela malíře a grafika Maxe 
Švabinského, jehož díla z kozlovského období patří ke skvostům našeho výtvarného umění. 
Pouto ke Kozlovu bylo natolik silné, že Vejrychovi po čase chaloupku a sousední Pecháčkův 
statek koupili. Již roku 1900 prošla chaloupka dosud nejzásadnější proměnou své existence: 
došlo k přístavbě tzv. nové chaloupky s kuchyní a pokojem, v podkroví byl pro Maxe Švabin-
ského zřízen ateliér – „Kufr“. Další zásadní rekonstrukci objektu provedla na konci šedesátých 
let minulého století jeho tehdejší majitelka, adoptivní Švabinského dcera Zuzana. 
Chaloupka byla roku 1976 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. 
Roku 2004 ji koupilo Město Česká Třebová a v následujícím roce zahájilo za podpory Minis-
terstva kultury České republiky a Pardubického kraje její rozsáhlou rekonstrukci, která byla 
dokončena roku 2006. V témže roce byla otevřena krátkou výstavou pro veřejnost, v násle-
dujícím roce zde vznikla expozice připomínající osudy F. E. Welze, rodiny Vejrychovy a Maxe 
Švabinského. 

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

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
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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. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ / BŘEZEN 2020

20

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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NĚKOLIK OTÁZEK PRO HARFISTKU KATEŘINU ENGLICHOVOU A HOBOJISTU VILÉMA VEVERKU 
PŘED BŘEZNOVÝM KONCERTEM KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

„IMPRESSIONS“
Kateřina Englichová – harfa, 
Vilém Veverka – hoboj

Když v roce 2005 vystoupili Kateřina En-
glichová a  Vilém Veverka na  svém prv-
ním společném koncertě, ukázalo se, 
že došlo k  jednomu z  nejšt‘astnějších 
hudebních spojení na české scéně. Uni-
kátní kombinace hoboje a harfy přines-
la doposud málo vídané možnosti, a  to 
na poli komorní i koncertantní hudby. In-
terpreti patří ke špičce svých oborů – pro 
fenomenální dvojici je charakteristické, 
že se oba dlouhodobě prosazují také in-
dividuálně, jako sólisté. V jejich repertoá-
ru najdeme nejvýznamnější skladby pro 
hoboj, harfu a  orchestr předních světo-
vých autorů, přičemž drtivou většinu 
z nich provedli v české premiéře. Společ-
ně vystoupili v řadě evropských zemí, ale 
také např. i v Kanadě. V roce 2009 nahráli 
pro Supraphon (spolu s klavíristou Ivem 
Kahánkem) album „Risonanza“. Pro stej-
nou společnost natočili roku 2016 první 
čistě samostatné album, nazvané „Im-
pressions“, s  hudbou M. Ravela, C. De-
bussyho, respektive českého žijícího kla-
sika Luboše Sluky, které reprezentuje to 
nejzásadnější z jejich současného reper-
toáru. Na přípravě tohoto CD významně 
participoval český autor Otomar Kvěch. 
Na  přání obou interpretů totiž stylově 
přepracoval – ve  zcela virtuózní záleži-
tost – slavnou kompozici Maurice Ravela 
„Le tombeau de Couperin“.

Studovala jste hru na  harfu nejen doma, 
ale i  v  zahraničí (Filadelfie, Berlín). Jak 
mladá žena prožívá několikaleté odlouče-
ní od domova?
K. E. Myslím, že je správné, aby se mladý člo-
věk odpoutal od rodiny. Jedině pak můžete 
ocenit, co v ní opravdu máte a  jak je vůbec 
důležité funkční rodinu mít. A že to není jen 
tak. Musíte pro to také něco udělat. Já jsem 
měla to štěstí vystudovat elitní školu, na kte-
ré jsem měla možnosti, o  kterých se tady 
lidem mohlo jen zdát. Žiji z  této zkušenosti 
dodnes, přinesla mi uvědomění si vlastních 
kvalit i chyb, rozhled i kontakty, mohla jsem 
pracovat se světovou špičkou a zjistit tak, že 
i člověk z malé země má možnost se prosa-
dit. I když to máme o něco těžší. 

Jak si poradíte se skladbou, která neby-
la původně napsaná pro Váš nástroj? Je 
možné na harfu zahrát cokoliv?
K. E. Ráda bych řekla, že ano, ale není tomu 
tak. Po letech úprav – jak mých, tak mnohých 
věhlasných skladatelů – musím konstatovat, 
že něco jde dobře a něco prostě ne. Je to cel-
kem logické. Koncertní harfa je vlastně stroj, 
který má 7 pedálů se třemi pozicemi, které 
nám pomáhají modulovat. A  k  tomu hraje-
me pouze 8 prsty. Je to vlastně permanentní 
hazard.

Stává se, že k  cestě na  koncert použijete 
letadlo a  nevezete  vlastní nástroj. Jaké 
jsou rozdíly v harfách, které Vám připraví 
pořadatelé?
K. E. Mnohdy se stává, že pořadatel zajistí ná-
stroj, při zaoceánských letech vždy. Většinou 
s  tím není už dnes problém, nástroje jsou 
standardizované, ale to víte, odchylky vždyc-
ky najdete. Všechny zvukové nuance vytváří-
te prsty a de facto celým tělem, proto i pocit 
jiného stisku vás může překvapit či rozhodit. 
Když se k tomu přidají i potenciální technické 
problémy dotyčného (ná)stroje, pak to může 
být docela divoká „jízda“. 

Harfa má 7 pedálů. Co se s nimi dá všech-
no dělat?
K. E. Každý pedál je pro jeden tón ve  stup-
nici – tedy c, d, e, f, g, a, h – toto zahrajete 
v prostřední poloze; pohyb nahoru mění výš-
ku tónu do tzv. béček – tedy např. z c je ces, 
pohybem dolů změníte výšku tónu do  tzv. 
křížků, tedy z c do cis. Je to alfa i omega úspě-
chu, protože se pochopitelně můžete splést, 
jelikož na jedné struně můžete zahrát 3 roz-
dílné tóny. Je to šílené, občas si říkám, co mě 
to napadlo.

Jaká hudba je Vám nejbližší?
K. E. Asi pochopitelně ta vážná. V  klasické 
hudbě je tolik autorů z různých období, které 
mám moc ráda, že je těžké vybírat. Mahler, 
Ravel, Debussy, Bach, Šostakovič, Prokofjev, 
to jsou ti známí, ale je i  mnoho ne tak zná-
mých autorů, které si s chutí poslechnu. Mám 
ráda i  jazz – blues a  swing, ale kdybyste se 

mě zeptal, co jsem v poslední době poslou-
chala, tak by to byl asi Hans Zimmer, Howard 
Shore či John Williams, tedy skladatelé filmo-
vé hudby, které milují moje děti, nebo Toulky 
českou minulostí a  dramatizace klasických 
děl. Inteligentní mluvené slovo mě nejen 
baví, ale i obohacuje.

Čím a jak se snažíte, společně s Kateřinou 
Englichovou, inspirovat současné sklada-
tele, aby pro Vás skládali nová díla?
V. V. Už tím, co společně s  Kateřinou Engli-
chovou tvoříme na pódiu, se snažíme inspi-
rovat. Hrát hudbu našich současníků pova-
žujeme za  samozřejmé. Učíme se tak nové 
skladby a samozřejmě, že právě kontinuální 
proces učení je dost zásadní.

Mnozí posluchači mají dojem, že by měli 
hudbě rozumět. Myslíte, že je to potřeba?
V. V. Je to onen paradox, až omyl. Chtít po-
rozumět můžeme cizí řeči, hudbu však sta-
čí vnímat, mít otevřenou mysl. Je potřeba, 
mám-li odpovědět, mít hudbu rád.

Kromě hudby máte velmi rád hory. Kam 
jste se s  tímto koníčkem dostal nejvýš 
a nejdál?
V. V. Podobně jako v  hudbě, byl to postup-
ný vývoj, přes Tatry a  Alpy na  Kavkaz a  pak 
do And. Nejvýše jsem byl prozatím na vrcho-
lu Aconcagua, tedy necelých 7000 metrů nad 
mořem. Ale bylo to alpským stylem a de fac-
to v zimních podmínkách.

Známe Vás i jako fotografa. Co a proč foto-
grafujete nejraději?
V. V. Fotografuji právě především hory, to je 
mé hlavní téma. Fotografie se pro mě stává 
více a více stěžejním tématem, je to podob-
ně jako hudba rovněž tvorba. I zde mám ně-
jaké další ambice. Proč fotografuji? Protože 
potřebuji a hledám rovnováhu, určitý druhý 
pól vůči hudbě. Je to i tato potřeba, tu a tam 
uniknout...

Když máte dovolenou, děláte něco pro to, 
aby Vám neochably mimické svaly a abys-
te udržel správný nátisk?
V. V. Správná otázka; ano, je takové malé 
„gymnastické“ cvičení, kterým se dají mimic-
ké svaly trochu stimulovat. Je to drobnost, 
ale zdá se mi, že ne bezvýznamná.

Na  co byste chtěl pozvat českotřebovské 
posluchače a chcete jim něco vzkázat?
V. V. Troufám si říci, že naše koncerty, tak jak 
se to, co děláme, vyvíjí, jsou jiné. Je to faktic-
ký dialog, je to koncert na půdorysu divadel-
ního představení, řečeno s nadsázkou. Počí-
táme, je-li publikum připravené a  ochotné, 
i  s určitou interakcí diváků. Vzkázat? Že bez 
Englichové a Veverky to už příště prostě ne-
půjde!

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert harfistky Kateřiny Englichové 
a  hobojisty Viléma Veverky se uskuteční 
v  úterý 24. března 2020 od  19:00 hodin 
v českotřebovské Malé scéně
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KARDIO KLUB INFORMUJE
Kardio klub při ZO Svazu postižených civili-
začními chorobami v České Třebové (SPCCH) 
nabízí sedmidenní rehabilitačně rekondiční 
pobyt s  plnou penzí pro kardiaky v  termí-
nu od  19. 9. do  26. 9.  2020 v  Hotelu Koliba 
ve Vrbně pod Pradědem. Nabídka platí pou-
ze pro osoby s  diagnostikovanou srdečně 
cévní chorobou. Na  tuto akci přispívá Mini-
sterstvo zdravotnictví. 
Náplň rekondice je zaměřena na  sportovní 
vyžití, cvičení, vycházky, drobné ruční práce, 
přednášky a osobní volno. Celý pobyt je za-
jištěn odborným personálem včetně lékaře. 
Účast na  rekondici není vázána členstvím 
v  ZO SPCCH. Předpokládaný účastnický po-
platek činí 4300 Kč. Informace Vám rádi po-
dáme na členské schůzi Kardio klubu dne 
24. 4. 2020 ve  14:30 hod., která se koná 
v Domě s pečovatelskou službou, Masary-
kova 2100 v České Třebové (Žluťák), nebo 
na telefonu 739 085 034 paní Hniličková den-
ně od 18:00 do 20:00 hod. Na členské schůzi 
budou přijímány přihlášky a vybírána záloha 
ve výši 2200 Kč. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kardio klub Česká Třebová

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – BŘEZEN 2020
29. 2.–1. 3. 2020 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127
7.–8. 3. 2020 MUDr. Smrčková Jana, Choceň, Dolní 443, tel. 465 471 560
14.–15. 3. 2020 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324
21.–22. 3. 2020 MUDr. Špátová Marcela, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 524 128
28.–29. 3. 2020 MUDr. Štancl Jiří, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247

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

INZERCE

PRODEJ PSTRUHŮ V JAVORCE
Od 13. března 2020 prodej pstruhů v rybář-
ské líhni v Javorce. Vždy v pátek 16:00–18:00.

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.
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O NOVINKÁCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I DOBROVOLNICTVÍ
Rozhovor s  JUDr.  Magdalénou Peterkovou, Ph.D., která byla jmenována do  funkce 
ředitelky Sociálních služeb Česká Třebová loni v dubnu.

Od  ledna nově funguje odlehčovací služ-
ba. Jaké jsou první zkušenosti a kdo může 
službu využít?
Od  počátku roku máme lůžka Odlehčovací 
služby v zásadě obsazena, případně rezervo-
vána, příjemně nás překvapil velký zájem. Je 
zřejmé, že tento typ služby v České Třebové 
opravdu chyběl. A z ohlasů prvních uživatelů 
jsme zaznamenali spokojenost, což nás po-
chopitelně těší. Pokud jde o využití, služba je 
určena pro seniory, kteří jsou v domácí péči 
a jejichž pečující potřebují nějaký čas na ob-
starání vlastních záležitostí. Po  přechodnou 
dobu umístíme seniora v  našem zařízení, 
následně se vrací do  domácí péče. Je třeba 
zdůraznit, že pobyt na  Odlehčovací službě 
není automatickou „vstupenkou“ do Domo-
va pro seniory, že se opravdu jedná o časově 
omezenou službu.

K  čemu slouží webové stránky   
www.ssct.cz?
Tak jako všechny webové stránky, i  ty naše 
slouží především k  poskytnutí základních 
informací o  našich službách. Staré webové 
stránky (www.ceska-trebova.cz/ssct) byly 
v mnoha ohledech nefunkční. Proto jsme při-
stoupili k inovaci, protože mít aktuální strán-
ky se všemi důležitými informacemi a  kon-
takty by mělo být v dnešní době pro služby 
našeho typu naprostou samozřejmostí. 
S  ohledem na  naše cílové skupiny jsme 
stránky pojali poměrně jednoduše, najde-
te na  nich ale všechny důležité informace 
o  jednotlivých službách, formuláře (žádosti, 
ceníky) i  kontakty na  příslušné pracovníky. 
Nechybí jídelníček stejně jako informace 
o dění v naší příspěvkové organizaci. Moc si 
přeji, aby se nové webovky staly užitečným 
pomocníkem pro všechny, kteří nás potřebu-
jí, nebo kteří se zajímají, co se u nás děje. 

Mluví se o opravách nebo rozšiřování Do-
mova pro seniory, můžete k tomu prozra-
dit nějaké podrobnosti? 
Již v loňském roce jsme se s vedením města 
shodli, že je potřeba řešit akutní špatný stav 
stávající budovy B Domova pro seniory, která 
vzhledem ke svému stáří a současně i  špat-
nému dispozičnímu stavu není vyhovující 
pro poskytování sociální služby seniorům. 
Proto vznikl ideový záměr „Komplexní mo-
dernizace budovy B Domova pro seniory,“ 
s nímž se vedení města ztotožnilo. V součas-
né době se připravují variantní návrhy, jak 
celou akci pojmout, a dojdeme-li se zřizova-
telem k závěru, jakou cestou se pustíme, ráda 
se pak podělím o  podrobnosti. V  současné 
době však konkrétnější být nemohu. 

Jaké jsou plány Sociálních služeb pro le-
tošní rok? 
Zde trochu konkrétnější být mohu. Především 
bychom rádi navázali na loňský Den otevře-
ných dveří, který jsme pojali jako propojová-
ní generací, a pro letošní rok jsme se rozhodli 
oslovit ke  spolupráci místní mateřské a  zá-
kladní školy s tím, že připravujeme tematické 
dny, během kterých se budou setkávat děti 
se seniory při různých aktivitách (sportov-
ních, společenských i  kulturních). Ohlasy 
ze školských zařízení jsou veskrze pozitivní 
a my už se na setkávání s dětmi moc těšíme. 
O všem budeme blíže informovat na našich 
stránkách. A  pokud by nás chtěli čtenáři 
v  tomto našem počínání podpořit, mohou, 
a  to prostřednictvím výzvy „Giving Friday“ 
(https://www.dm.cz/nove/giving-friday), 
do které jsme se s naším projektem zapojili. 
Současně bychom se v  letošním roce chtěli 
více zaměřit na dobrovolníky, které bychom 
rádi získali pro spolupráci. Na našich webo-
vých stránkách www.ssct.cz už informace 
o  dobrovolnictví jsou, budeme rádi, pokud 
se najde někdo, kdo bude ochoten nezištně 
věnovat trochu svého času pro dobrou věc.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
KNIHOVNA PANÍ KLUSOŇOVÉ
I  v  letošním roce pokračuje spolupráce Do-
mova pro seniory s  Městskou knihovnou 
v  České Třebové. Paní Klusoňová dojíždí 
do  Domova pravidelně 1× měsíčně. Veze 
s  sebou veliký kufr plný knížek k  zapůjčení. 
Pokud má někdo z uživatel zájem o konkrét-
ní knihu, nebo autora, Paní Klusoňová se sna-
ží vyjít těmto požadavkům vstříc. Mezi vypůj-
čenými knihami převažují romány, své místo 
mají ale i detektivky, povídky a cestopisy. 
Tato služba městské knihovny rozšiřuje mož-
nosti uživatel, pro které by návštěva v budo-
vě knihovny nebyla ze zdravotních důvodů 
možná. Děkujeme všem zaměstnancům 
městské knihovny, kteří tuto službu pro uži-
vatele zajišťují, a  zejména paní Klusoňové 
za  její ochotný přístup a  vstřícnost k  poža-
davkům uživatel i pracovníků Domova. 

SKALICKÝ A ZOUBEK
Dne 13. 1. proběhlo v Domově hudební vy-
stoupení pánů Skalického a  Zoubka. Zájem 
o tuto akci byl tradičně obrovský a kaple (kde 
se koná většina kulturních akcí) byla „vypro-
dána“ do posledního místečka. Hodinu a půl 
se Domovem nesly známé melodie, které 
vykouzlily úsměv na  tvářích nejen uživatel 
Domova, ale i ostatních – návštěv, které při-
šly do  Domova za  příbuznými a  náhodou 
na akci zavítali také.

KONZUM – SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 
Koncem roku 2019 se Sociální služby Čes-
ká Třebová – Domov pro seniory opět za-
řadily do  grantového programu Společně 
za  úsměv, jehož vyhlašovatelem bylo ob-
chodní družstvo KONZUM, Ústí nad Orlicí. 
Ze sbírky Společně za  úsměv získal Domov 
částku 3599 Kč. Z těchto finančních prostřed-
ků bude zakoupen Big shot a šablony. Jedná 
se o pomůcky pro volnočasový klub v Domo-
vě – Tvořivou dílnu, díky které bude možné 
z  papíru, filcu a  dalších materiálů vyřezávat 
různé tvary a tím rozšířit možnosti kreativní-
ho tvoření v rámci tohoto klubu.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se při-
spěním do projektu Společně za úsměv roz-
hodli finančně podpořit volnočasové akti-
vity seniorů v  Domově, a  také obchodnímu 
družstvu Konzum, které tuto akci vyhlašuje 
a zaštiťuje.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

Co říci závěrem?
Na závěr? Snad jen jedno velké „díky“ všem, 
kteří nás podporují, pomáhají nám a  spolu-
pracují s námi, a také našim uživatelům a je-
jich rodinám za důvěru, se kterou se svěřují 
do naší péče. I v letošním roce proto budeme 
pracovat na zvýšení kvality všech poskytova-
ných služeb, abychom byli připraveni poskyt-
nout pomoc těm, kteří nás budou potřebo-
vat. 

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Neváhejte nás zkontaktovat. Bližší informa-
ce podá Helena Mechlová, tel. 739 580 232.
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INZERCE

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Služba bude z provozních důvodů (nemoc) od 10. 2. do 31. 3. 2020 omezena. V březnu 
nebudeme objíždět města, poradna bude uzavřena. 
Od dubna by měla služba probíhat již v plném režimu.
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice v Ústí 
nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají 
lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám mohou dojít 
také pro náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2020 služby sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově 
postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 
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-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. Face-
book: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

BURZA PRÁCE PRO OSOBY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Organizace zabývající se problematiku za-
městnání osob se zdravotním postižením 
představí v  Ústí nad Orlicí opět své služby. 
Především zaměstnavatelé vám zde po-
skytnou podrobné informace o  pracovních 
místech a  pracovních podmínkách. Ostatní 
organizace nabídnou poradenství a  pomoc 
všem, kterým jejich zdravotní omezení brání 
najít vhodné zaměstnání.
Přehlídka proběhne dne 20. 3. 2020 
od 9:30 do 12:30 hodin v prostorách Úřadu 
práce ČR, kontaktní pracoviště Ústí nad Orli-
cí, 17. listopadu 1394.
Kontaktní osoba:
Jaroslava Rollerová, poradce pro OZP
Úřad práce  ČR – kontaktní pracoviště Ústí 
nad Orlicí, 17. listopadu 1394
T: 950 172 441
E: jaroslava.rollerova@uradprace.cz 
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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

CO LZE OČEKÁVAT OD ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
Co mohou rodiče očekávat od základní ško-
ly? A jakou školu vybrat pro budoucí prvňáč-
ky? Obě otázky si sám intenzivně kladu a na-
bízím několik svých poznatků a pohledů:
Soudobá odborná literatura psychologická 
a pedagogická hovoří o dvou nutných pod-
mínkách pro kvalitní vzdělávání: 1. Děti se 
mají cítit bezpečně. 2. Děti mají dělat činnos-
ti, které jim samotným dávají nějaký smysl. 
K  tématu bezpečí je potřeba říci, že nejde 
pouze o  sféru fyzického bezpečí. Jde také 
a  především o  bezpečí psychické a  emoci-
onální. Existuje spousta možností, jak může 
učitel připravit žákovi zahanbující nebo po-
nižující chvíli, neboli uvést ho do  nebezpe-
čí. Dále: Známkování, časové limity, veřejné 
srovnávání a  hodnocení jednotlivce a  jiné 
obvyklé praktiky mohou na děti působit ta-
kový nátlak, že se budou cítit ohroženy. Ptáte 
se, proč to vadí? Protože pak se děti nebu-
dou moci dost dobře učit, nýbrž (stejně jako 
všichni lidé v situaci ohrožení) budou přede-
vším hledat cestu ven z nebezpečí.
Druhá podstatná podmínka pro vzdělávání 
je smysluplnost činnosti. Ani dospělí se ne-
chtějí učit věci, které sami považují za nezají-
mavé a bezvýznamné. Pokud tedy se má dítě 
opravdu něčemu naučit a ne jen bez zájmu 
vykonávat to, co se po  něm žádá, je potře-
ba nabízet mu vzdělávací činnosti takovým 
způsobem, aby v  nich mohlo najít zalíbení 
a smysl. Velice napomáhá, když dítě dostane 

příležitost nějak ovlivnit podobu svého vzdě-
lávání např. výběrem: s kým nebo kde nebo 
jak dlouho se bude učit, které písmeno bude 
trénovat jako první, který z nabídnutých pří-
kladů bude počítat, případně si může zvolit 
právě jemu vyhovující úroveň obtížnosti, 
apod.
Rodiče mohou a mají očekávat od ZŠ přinej-
menším toto: že děti se budou cítit ve škole 
bezpečně, bez obav, bez stresu, bez nátlaku 
a že jim škola učení neznechutí. Jsou to mini-
mální a nutné podmínky pro to, aby se mohl 
dít proces, kterému říkáme vzdělávání. Nebo 
snad děti chodí do školy z jiného důvodu?
A  ještě tu visí otázka: Jak to poznám, že se 
moje dítě ve  škole cítí bezpečně? A  jak po-
znám, že jeho počínání ve  škole mu dává 
smysl? Odpověď: Zeptejte se svých dětí. Ony 
totiž přesně vědí, který učitel a  jaké situace 
jim nahánějí strach. A také velmi dobře vědí, 
co je baví a co je naopak otravuje natolik, že 
by to nejraději vůbec nedělaly. A  dále stojí 
za to, aby k učitelům došla informace o tom, 
jak se jim daří vytvářet bezpečné a zajímavé 
výukové prostředí. V  každém případě mám 
naději, že rodiče, učitelé i  děti spolu navzá-
jem o těchto věcech povedou klidný a vstříc-
ný rozhovor, díky němuž všichni zúčastnění 
mají šanci mnohé dobré získat.

Kamil Vystavěl

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PROGRAM BŘEZEN
3/3 17:30 KURZ předporodní přípravy 
1. lekce: Těhotenství, s Bc. Lenkou Jasanskou

4/3 17:00–20:30 Kurz kineziologie pro za-
čátečníky II, lektor Francesca.

6–7/3 Bazárek dětského oblečení a  bleší 
trhy spolu s představením bezobalového ob-
chodu při RC Srdíčko. Přihlášení pro prodejce 
na bazarek-rcrosa@seznam.cz
PRODEJ
pátek       9:00–18:00
sobota    9:00–14:00
Herna otevřena po celou dobu prodeje.

11/3 8:30–12:00 17 let Rosy 
Vstupné v tento den zdarma.

21/3 8:30–12:30 Jarní floristická dílna, 
vstupné 500 Kč, v ceně 4 výrobky

23/3 15:30–17:30 Jarní keramická dílna, 
vstupné 70 Kč/1 výrobek, další 50 Kč/ks

23–27/3 9:00–11:30 Velikonoční dekorace 
a  zdobení kraslic. Tvoříme celý týden do-
poledne a  jedno odpoledne ve  středu 25/3 
15:30–18:00. Cena dle použitého materiálu. 

29/3 Vítání jara – Vynášení Moreny na Sta-
rém náměstí od 14:00

31/3–5/4 Velikonoční výstava v KC

EKOCENTRUM PODORLICKO
CESTY DO PRAVĚKU
Středa 25. 3. 2020 v 17:00 hodin
Dobrodružství experimentální archeologie – 
plavba po 8000 letech
Povídání Jardy Šplíchala, účastníka expedic 
MONOXYLON, o  důvodech a  průběhu tří  
mořských cest. 
Expedice MONOXYLON, zkoumající koře-
ny evropské a  středomořské civilizace, je 
úspěšně etablovaný mezinárodní vědecký 
a  dobrodružný projekt prehistorické mo-
řeplavby spojené s  šířením zemědělství 
do  Evropy. Na  úspěšné výpravy Monoxylon 
I  (1995) a  Monoxylon II (1998) navázala ak-
tuální expedice Monoxylon III, která ukazuje 
možnosti šíření raných zemědělských popu-
lací na Krétu za použití jednoduchých plavi-
del dlabaných z jednoho kmene. 
Vstupné dobrovolné.  

KUBA +55
Středa 1. 4. 2020 v 18:00 hodin
Přednáška Jaromíry Žáčkové o  poznávání 
Kuby posledních let.  Vstupné dobrovolné. 

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. března 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz



26

ORGANIZACE / BŘEZEN 2020 

Úřední hodiny DDM Kamarád

Pondělí 9:00–11:00 13:00–16:30 

Středa 9:00–11:00 13:00–16:30

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD

Připravujeme:
Velikonoční prázdniny – ZOO Vídeň – 9. 4. 2020
Cykloburza – 17.–18. 4. 2020
Divadelní představení – Karlík a továrna na čokoládu – 26. 4. 2020 v 17:00 hod.

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.

Otevřená keramická dílna – čtvrtek 
12. 3. 2020 v  čase 15:00–18:00 hodin. Cena 
350 Kč, lektorka Iveta Mutlová.

Cínování – čtvrtek 26. 3. 2020 v čase 15:30–
18:00 hodin. Cena 200 Kč, s  sebou: kamínek 
na ocínování, krabičku lze odkoupit, lektorka 
Hanka Milerová.

KURZ – SEBELÉČBA BEZ CHEMIE
Dům dětí a mládeže Kamarád vás zve na se-
minář Sebeléčba bez chemie, který se bude 
konat v  pondělí 9. 3. 2020 v  DDM v  čase 
17:00–19:00 hodin. Dozvíte se o sebeléčebné 
metodě Su Jok, která pracuje s akupunktur-
ními body, a budete si moci sami po absolvo-
vání semináře body ošetřovat. Cena kurzu je 
150 Kč (kurz je dotován z projektu Šablony II.). 
S  sebou: přezůvky, poznámkový sešit, psací 
potřeby, brýle (pokud jsou potřeba). Kurzem 
vás provede lektorka Kateřina Rouse, DiS. 
Na kurz je možné přihlásit se od 10. 2. 2020 
do 2. 3. 2020 na telefonu 777 292 242 nebo 
v kanceláři DDM Kamarád. Platbu za kurz je 
nutné uhradit do 2. 3. 2020.

BAZAR
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Bazar 
dětského a  kojeneckého oblečení, oblečení 
pro teenagery, autosedaček, hraček, postý-
lek a dalších věcí pro děti. Příjem zboží – stře-
da 18. 3. 2020 v čase 9:00–11:00, 13:00–17:00 
hodin, prodej zboží – čtvrtek 19. 3. 2020 
v čase 9:00–11:00, 15:00–17:00 hodin, výdej 
zboží – pátek 20. 3. 2020 v čase 15:00–16:00 
hodin. Neprodané věci je nutné vyzvednout 
v uvedeném čase. Oblečení je možné ozna-
čit předem – seznam a informace k označení 
oblečení bude na  našich webových strán-
kách v sloupečku „naše akce“ pod letáčkem 
Bazaru nebo k vyzvednutí v kanceláři DDM. 

LÉČEBNÁ SÍLA ŽENY
Dům dětí a mládeže Kamarád vás zve na se-
minář Léčebná síla ženy v neděli 29. 3. 2020, 
v  čase 10:00–12:00 hodin (povídání podle 
zkušeností a poznatků MUDr. Ch. Northrupo-
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, zpívá-
ní manter, poslech a hra na léčebné hudeb-
ní nástroje, relaxace). Cena: 520 Kč, lektorka 
– Kateřina Rouse, DiS. S  sebou: přezůvky, 
poznámkový sešit, psací potřeby, brýle (po-
kud jsou potřeba). Na kurz je možné přihlásit 
se od 17. 2. 2020 do 25. 3. 2020 na telefonu 
777 292 242 nebo v kanceláři DDM Kamarád. 
Platbu za kurz je nutné uhradit do 25. 3. 2020.

Nabídka příměstských táborů na další straně >

Bradavický karneval čar a kouzel DDM Kamarád / foto: Michal Horák
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍK

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2. 3. 2020, 8:00–15:00, budova ZŠ a MŠ Rybník
V dopoledních hodinách je možné:
• zhlédnout vyučovací hodiny jednotlivých 
předmětů včetně Přípravné třídy
• seznámit se s  rodinným prostředím školy 
i školky
• poznat výhody výuky v menších kolektivech 
Odpoledne Vám budou k dispozici pedago-
gové, kteří rádi odpoví na Vaše dotazy.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI 
S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Hlavním cílem přípravné třídy je připravit 
děti tak, aby jejich nástup do 1. třídy základní 
školy byl bezproblémový, a tím se vyvarovat 
neúspěšných začátků ve vzdělávacím proce-
su.
Děti budou pracovat v  malé skupině (maxi-
málně 15 dětí), s  možností individiuálního 
přístupu. Součástí jsou hromadné, skupi-
nové, individuální činnosti se zaměřením 
na rozvoj oslabených oblastí i volná hra dětí.
Přípravný ročník se nezapočítává do povinné 
školní docházky a  děti se v  přípravné třídě 
neklasifikují. Docházka do přípravné třídy je 
zdarma.
Doprava je zajištěna pravidelnou autobu-
sovou linkou tam i  zpět, obědy ve  školní jí-
delně a  školní družina. Děti mají možnost 
navštěvovat zájmové kroužky dle nabídky 
od 1. 9. 2019.
Bližší informace na tel. čísle: 602 859 125
na e-mailu: reditelka@zsrybnik.cz 
na webu: www.zsrybnik.cz 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 
Kdy: čtvrtek 2. 4. 2020 od 14:00 do 17:00
Kde: budova ZŠ Rybník, 1. patro
K  zápisu se dostaví každé dítě, které 
k  31. 8. 2020 dovrší 6 let věku a  dále děti, 
které měly v loňském roce odklad školní do-
cházky. O  přijetí rozhoduje ředitelka školy 
ve správním řízení.
Nabízíme:
• individuální přístup vzhledem k  malému 
počtu žáků ve třídě
• klidné a rodinné prostředí
• vedení žáků k samostatné práci a samostat-
nému myšlení
• okamžitá zpětná vazba
• výuka Aj od 1. ročníku
• skupinová práce, vzájemné spolupráce
• lepší adaptace na školní prostředí
• příprava nadaných žáků na víceletá gymná-
zia
• více přirozeného pobytu
• pořádáme ozdravné pobyty u moře a nově 
školu v přírodě…
Podrobné informace k zápisu 
na www.zsrybnik.cz – Novinky
Zápis do 1. třídy, nebo mob.: 602 859 125
Na  e-mailu reditelka@zsrybnik.cz si můžete 
zarezervovat konkrétní čas zápisu.

Těšímě se na Vás, pedagogové ZŠ Rybník

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
MINI PŘÍMĚŠŤÁK 1.–3. 7. 2020
Příměstský tábor určen pro děti ve věku 6–12 let. Během tří dnů si děti zasportují, na-
vštíví ZOO Ostrava, Pradědovo muzeum v  Bludově, vylezou na  rozhlednu a  vyrobí si 
tužkovník. Cena 850 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). 
Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná 
opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 244 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

NEZAPOMENUTELNÁ CESTA PODLE JULES VERNE 6.–10. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Celý tábor je zaměřen tematicky 
dle knih Julese Verna. Nebudou chybět hry Cesta kolem světa za  80 dní nebo Spar-
tan race. Během tábora děti navštíví ZOO Olomouc a park Toboga Bongo v Brně. Cena 
1250 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvo-
ření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 242 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

POZNÁVÁME ŘEMESLA 13.–17. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 8 do 15 let se zájmem o rukodělné činnosti. Kaž-
dý den budeme poznávat řemesla. Čeká nás pletení z pedigu, ebru technika, Loštické 
muzeum tvarůžků a tvarůžková cukrárna, poznávací park Eden v Bystřici nad Pernštej-
nem, Sázavská pekárna, výroba sýrů a muzeum Svitavy – sklářství. Cena 1100 Kč (cena 
zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky 
a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 218 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

POZNÁVÁNÍ DOMOVA 20.–24. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 7 do 14 let. Děti během tábora navštíví Olomouc, 
nejprve historickou část a  v  rámci druhého výletu Jump planet. Zahrají si bowling, 
a když bude přát počasí, nesmí chybět výlet na kolech. Cena 1300 Kč (cena zahrnuje 
vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a peda-
gogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 242 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

PRÁZDNINY S KAMARÁDEM 20.–24. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 9. třídy. Seznámíme se s výcvikem psů, 
navštívíme Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, zasportujeme si v Lanškrou-
ně a  vyrobíme si svíčku ve  svíčkárně Rodas Olomouc a  bowling. Cena 1200 Kč (cena 
zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky 
a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 218 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

OD VŠEHO TROCHU 27.–31. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 8 do 14 let. Navštívíme Krišnův dvůr v Postupi-
cích, budeme vyrábět ochranný náramek Mala, naučíme se vyrábět lapač snů. Čeká nás 
sportovní den v Javorce v závislosti na počasí a nesmí chybět šipkovaná. Jeden den si 
sami uvaříme oběd. Cena 900 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, 
pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – 
Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 242 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 3. 8.–7. 8. 2020
Tento příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 14 let. Děti navštíví Mirákulum, 
ZOO Dvůr Králové, v Javorce uvidí dravce, dovědí se, jak cvičit psí poslušnost, čeká je 
také spousta pohybových a výtvarných aktivit. Cena 1300 Kč (cena zahrnuje vstupné, 
jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický do-
provod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 736 694 671 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

ACTIVITY 24.–28. 8. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 15 let. Tábor je zaměřen aktivně. V zá-
vislosti na  počasí nesmí chybět cyklo výlet do  Cakle, pojedeme do  lanového parku 
do Brna, vyzkoušíme si test fyzické zdatnosti u armády a navštívíme Crossfit Barracks 
Gym. Cena 1000 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). 
Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná 
opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 242 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

ORGANIZACE / ZE ŠKOL / BŘEZEN 2020
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ZE ŠKOL / BŘEZEN 2020

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom touto formou poděkovat paní ředitelce L. Pechancové a zaměstnancům MŠ 
U Stadionu za organizování zajímavých akcí, nejen pro děti. Zúčastnily jsme se letos dvou 
přednášek s tématy:
• Význam zdravého životního stylu v životě dítěte předškolního věku – výživa, pohyb, spánek
• Jak mít šťastné a spokojené dítě
Obě byly přínosné a pro nás příjemně a smysluplně stráveným časem. Obzvlášť přednáška 
paní Otevřelové nám poskytla informace a  podněty, jak vést předškoláky k  samostatnosti, 
nastavovat hranice a přitom jim ponechat možnost volby, což bývá někdy opravdu obtížné.
Nemůžeme nezmínit také velmi pohodovou atmosféru, která vždy panovala. Díky tomu jsme 
se obohatily, ale také zasmály a zrelaxovaly např. při praktických cvičeních, jak udržet pozor-
nost a správně motivovat nejen děti.
Dodnes si zkoušíme vzpomenout, „co vše jsme si sbalily do batohu“.
Děkujeme a těšíme se na příště.

maminky z MŠ U Stadionu

PRVNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA PRO DĚTI 
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
I  když Paní Zima ještě neukázala, co umí, 
z prvního letošního sněhu měly děti velkou 
radost. Na školní zahradě během chvilky vy-
rostly hradby, první sněhuláci a koule všech 
velikostí, ze kterých děti poskládaly sněho-
vou housenku. Sněhové lopaty v rukou dětí 
se činily, ale i když jejich stavby byly plné listí 
a hlíny, radost ze sněhu byla obrovská.

ZDRAVÁ 5 V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dne 3. února naši MŠ, opět po  roce, navští-
vila lektorka celorepublikového projektu 
Zdravá 5, paní Jolana Keprtová. Tento projekt 
seznamuje žáky zábavnou a interaktivní for-
mou se zásadami zdravého stravování. Cílem 
projektu je motivovat děti k automatickému 
přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené 
zařazení do životního stylu.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE HABRMANOVA 
ULICE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Ve  dnech 21. a  29. 1. 2020 u  nás proběhlo 
školní kolo jazykové soutěže Olympiáda v an-
glickém jazyce. Jako každý rok jsme soutěžili 
ve dvou kategoriích – I.A (žáci 6. a 7. ročníku) 
a II.A (žáci 8. a 9. ročníku). Celkem se zúčast-
nilo 44 žáků a žákyň. Po písemné části násle-
dovala ústní část, ve  které žáci prokazovali 
schopnost hovořit na předem zvolená téma-
ta. Výkony byly často velmi vyrovnané. V ka-
tegorii mladších obsadil první místo Tobiáš 
Vacek (7.A), druhé Jakub Bečička (7.A) a tře-
tí Sofie Salivarová (7.C). V  kategorii starších 
se nejlépe dařilo Antonínu Kőnigovi (9.B), 
na druhém až třetím místě se umístili Aneta 
Beranová (9.B) a  Dominik Strnad (8.A). Prv-
ní z  obou kategorií postupují do  okresního 
kola. Velmi nás těší, že se žáci do této soutě-
že opakovaně hlásí. Děkujeme všem, kteří se 
do  soutěže zapojili, a  již se těšíme na  příští 
rok.          Vyučující anglického jazyka

ČTVRŤÁCI ZA CHARITOU A POZNÁNÍM V OLOMOUCI
Den před pololetním vysvědčením vyrazili čtvrťáci ze ZŠ Habrmanova do Olomouce. Jejich 
cesta měla dva cíle. Prvním bylo předání výtěžku z charitativního projektu na pomoc Haiti, 
který 4.B se svým učitelem realizovala krátce před Vánoci. Druhým cílem bylo prohloubení 
znalostí o vodě a porozumění této životodárné kapalině v širších a hlubších souvislostech. 
Kam jinam za takovými znalostmi než do olomoucké Pevnosti poznání, moderního muzea 
vědy při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého?
Jako první na své cestě děti navštívily Arcidiecézní charitu Olomouc, která se v České repub-
lice specializuje na pomoc Haiti. Než děti předaly výtěžek ze svého předvánočního projektu, 
zúčastnily se besedy s dobrovolnicí a koordinátorkou českých projektů v této chudobou su-
žované zemi. Obě tyto dámy byly iniciativou českotřebovských dětí velmi potěšeny a pře-
kvapeny rozsahem znalostí, které už o Haiti díky svému projektu měly. Děti se na oplátku do-
zvěděly více o využití částky 1700 Kč získané prodejem vlastnoručně vyrobených vánočních 
ozdob. Finanční pomoc zamíří k  haitským dětem, pro které možnost chodit do  školy není 
zdaleka takovou samozřejmostí.
Po návštěvě Charity zamířila 4.B do Pevnosti poznání – muzea vědy, které nabízí rozmanité 
školní výukové programy, čtyři stálé interaktivní expozice a sedm populárně naučných pro-
jekcí v 3D planetáriu. Programy pro školy je nutné objednávat s dostatečným předstihem. 
Vstup do  jedné z  expozic je pak zdarma a  může se domluvit až na  místě. Protože jedním 
z ústředních témat ve výuce 4.B je voda a její vlastnosti, objednal třídní učitel Jindřich Strejček 
pro svou třídu program Vlastnosti vody v  tamní chemické laboratoři, kterou měl v úmyslu 
ještě doplnit návštěvou expozice Živá voda a filmem Ledové světy. Jeho záměr úplně nevyšel, 
jak to popsal ve svém komentáři na školním webu: „Pokusy s vodou byly zajímavé, ledové 
světy úchvatné, ale o zázracích Živé vody jsme se nedozvěděli nic. Tato expozice byla pro nás 
z technických důvodů mimořádně, ale také nedobytně uzavřena. Nic nepomohlo naléhání 
ani obléhání. Prostě pevnost.“ Děti si tak užily zbytek návštěvy muzea v jiné z expozic – Rozu-
mu v hrsti. Tam měly možnost vyzkoušet si různé logické hry a hlavolamy, ovládat obří kulič-
kovou dráhu nebo vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku, což bylo také zajímavé. 

ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Vytvářejte obsah i vy! 
Těšíme se na vaše příspěvky a pozvánky 

na akce. Uzávěrka pro příští vydání je 
14. března. 

Příspěvky posílejte 
na redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz. 

Ceník inzerce i archiv starších čísel 
najdete na webových stránkách 

 www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.

Olympiáda v anglickém jazyce na ZŠ Habrmanova

Zdravá 5 v MŠ U Koupaliště
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NOVÁ STUDENTSKÁ FIRMA 
LOUŤÁCI
Studentská firma Louťáci vznikla koncem 
loňského roku a zabývá se vývojem inteli-
gentních měst neboli Smart City.
Dne 11. 1. 2020 se studentská firma zúčastni-
la Dnů otevřených dveří na VOŠ a SŠT Česká 
Třebová, kde prezentovala svou myšlenku 
a webovou aplikaci, která má za úkol zobra-
zovat veškerá nasbíraná data. Ředitel firmy 
Vítězslav Beran uvedl: ,,Bylo to pro nás první, 
ale důležité setkání s  veřejností, díky kterému 
jsme mohli zjistit, jaký názor má veřejnosti 
na práci, již děláme“.
Stále se učíme, následující akcí byl workshop 
podnikatelských a  prodejních dovedností 
v Brně, který proběhl dne 4. 2. 2020 pořáda-
ný JA Alumni Czech. Šlo o přípravu a sdělení 
informací potřebných k  prezentování firmy 
na výstavě v Praze Holešovicích, kam nás dne 
2. 4. 2020 můžete přijít podpořit. Workshop 
probíhal na  dvě části, nejprve teoretickou, 
kdy nám naši předchůdci sdělili, jak by měl 
náš stánek a  prezentace vypadat. Následo-
vala praktická část, kdy jsme si vyměnili role 
a začali jednotlivě prezentovat firmy.
Ani o prázdninách nespíme, a tak náš ředitel 
vyrazil spolu s ředitelem firmy Zen harmony 
na přednášku paní Lenky Vanek a Lenky Ve-
selé z  EY ACADEMY. Rozšířit své vědomosti 
a  zkušenosti v  tématu KREATIVNÍ PŘÍSTUP 
K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – DESING THINKING.

Vítězslav Bulva

PŘIPRAVA REKONSTRUKCE SÁLU NA SKALCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technic-
ká v České Třebové si v letošním roce připo-
míná 75 let od svého vzniku. Součástí školy je 
kromě sportovní haly a internátu také multi-
funkční sál, který využívá jak škola, kraj, tak 
město pro celou řadu událostí včetně škole-
ní a plesů. O možnostech modernizace sálu 
jednal v  rámci své návštěvy 7. února s  ředi-
telem školy Janem Kovářem hejtman Martin 
Netolický.
„V  rámci našich středních škol vlastníme ce-
lou řadu tělocvičen, ale velké společenské 
sály máme jen dva. Ten první je v Pardubicích 
v Domě hudby a druhý právě v areálu Vyšší od-
borné školy a Střední školy technické. Bohužel 
divadelní technika je zastaralá, bude nutné 
pořídit nové sedačky, řešit osvětlení, podlahy 
a  celkově sál posunout do  dnešní doby. Sou-
částí musí být také renovace foyeru sálu. Ten 
slouží nejen pro plesy, ale také různé konferen-
ce a výstavy, což sálu činí výraznou část hospo-
dářské činnosti školy,“ uvedl hejtman Martin 

Netolický. „V  tuto chvíli jsme ve  fázi projekto-
vání, a pokud vše půjde podle našich představ, 
tak bychom rekonstrukci mohli zahájit v  roce 
2021, nejpozději 2022. Samozřejmě chceme 
vyjít vstříc požadavkům jak školy samotné, tak 
samozřejmě požadavkům a  potřebám města. 
Prvotní odhady finanční náročnosti jsou v tuto 
chvíli odhadovány na přibližně 20 milionů ko-
run,“ sdělil hejtman Netolický.

tz

POZVÁNKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Srdečně vás zveme na prázdninový příměst-
ský tábor SETKÁNÍ S  TECHNIKOU A  PŘÍ-
RODNÍMI VĚDAMI!
V  termínu od  13. do  17. července 2020 se 
na  Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí 
nad Orlicí uskuteční příměstský tábor pro 
děti od 10 do 15 let. A vzhledem k tomu, že 
tento tábor probíhá v rámci projektu MAP II, 
je pro děti ZDARMA, rodiče jim hradí pouze 
stravu.
Účastníci tábora si mohou vybrat ze 13 růz-
ných témat, kterým by se v rámci tábora rádi 
věnovali.
Pro rodiče přihlášených dětí proběh-
ne  informační schůzka 10. června 2020 
od  16:00  hod.  v  budově Střední školy umě-
leckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 
541, Ústí nad Orlicí.
Více informací včetně přihlášek v  elek-
tronické podobě je uvedeno na  stránce: 
http://ssup.8u.cz/prazdninovy-tabor/.
V  případě jakýchkoli dotazů se obraťte 
na e-mail: map@mas.orlicko.cz
Realizováno v  rámci projektu MAP II. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Studentská firma Louťáci na Dni otevřených dveří VOŠ a SŠT Česká Třebová

Sál na Skalce / foto: archiv Pardubický kraj

PRVNÍ NÁDECH LETOŠNÍHO FESTIVALU JEDEN SVĚT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
S pomalu blížícím se jarem se začíná rodit i podoba filmového lidskoprávního festivalu Je-
den svět v  Ústí nad Orlicí. Ten mezi jednadvaceti dokumenty představí i  dva nominované 
na letošního Oskara - Pro Samu a Země medu. Během festivalu budeme diskutovat o aktuál-
ních tématech dnešního globálního světa – mimo jiné o ekologii s prvním českým ministrem 
životního prostředí Bedřichem Moldanem či o  velmocenské roli Číny se sinoložkou Olgou 
Lomovou. Otázky spojené s technologickými výzvami budoucnosti, si budeme klást po filmu 
o umělé inteligenci iHuman. Odpovědi pomůže hledat publicista, analytik informačních tech-
nologií a novinář Deníku N Petr Koubský.
Malou, ale zato šťavnatou třešničkou před dortem (rozuměj festivalem) bude film Víta Klusá-
ka V síti, který otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Promítat budeme v Roškotově di-
vadle v pátek 27. března. Vstupenky na očekávaný dokumentární hit letošní sezóny budou 
k dispozici od 2. března v infocentru v Ústí nad Orlicí.
Nedílnou součástí festivalu jsou i projekce pro školy. V České Třebové budou probíhat 
od 30. 3. do 1. 4. 2020 v Malé scéně. V případě zájmu kontaktujte cervinkova@spousti.cz, 
777 929 426.
Vše o festivalu, který proběhne od 28. března do 4. dubna 2020, najdete na www.js.spousti.cz.

Alice Červinková
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KOHOUTI NEZVLÁDLI ČTVRTFINÁLE
Hokejový tým českotřebovských Kohoutů sice vyhrál základní část krajské ligy, ale na cestě 
za obhajobou loňského mistrovského titulu nedokázali překonat první překážku. Ve čtvrtfi-
nále play off překvapivě prohráli s Chotěboří 1:3 na zápasy.

1. zápas:
Česká Třebová – Chotěboř 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky: 3. T. Prachař (Korhoň), 11. Křečan (Filip, Poul), 24. Král (T. Prachař, Korhoň), 
30. Filip (Pažourek), 41. Král (T. Prachař, Jemelka) – 27. Činčila (Mašek, Klofáč), 54. Dvořák. 
2. zápas:
Chotěboř – Česká Třebová 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Branky: 1. Eis (Kříž, Svoboda), 15. Vantuch (Činčila), 20. Dvořák (Eis), 45. Eis (M. Vlček), 
59. Vantuch – 17. Veverka (Pažourek, Filip), 47. Korhoň (T. Prachař, Král).
3. zápas:
Česká Třebová – Chotěboř 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Branky: 2. Pažourek (Filip, Hemský), 7. Veverka (Šejba, Velinský), 47. Filip (Křečan, Hemský) –  
2. Činčila (Mendl), 26. Dvořák (Klofáč), 30. Dvořák z trestného střílení, 37. Mendl (M. Vlček).
4. zápas:
Chotěboř – Česká Třebová 3:2 sn (0:1, 2:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 22. Svoboda (Dvořák, Eis), 33. Dvořák (Lacina), rozhodující nájezd proměnil Vlček –  
19. Plášek (Filip, Křečan), 54. Hemský (Pažourek, Korhoň).
Konečný stav série: 1:3.

Dva dny po překvapivém vyřazení skončil u týmu trenér Martin Palinek. „Sám jsem požádal 
šéfa klubu pana Vaňka o ukončení naší spolupráce. V klidu jsme všechno probrali a domluvili se. 
Hanba by mne fackovala, kdybych bral peníze za to, že budu s tak kvalitním mužstvem hrát o páté 
až osmé místo. Ještě v létě budu nešťastný z toho, jak jsme ve čtvrtfinále propadli. Po výhře v zá-
kladní části soutěže, a s ohledem na kvalitu našeho kádru, jsem věřil, že se probojujeme do finále. 
Bohužel nám to nevyšlo, což mne strašně mrzí. Hráči by si měli sáhnout do svědomí a vyhrát ales-
poň Pohár Vladimíra Martince,“ prohlásil trenér Martin Palinek.
V době uzávěrky březnového čísla zpravodaje bylo jasné, že Kohouti budou hrát soutěž útě-
chy, Pohár Vladimíra Martince, kde půjde o umístění na pátém až osmém místě.

PROGRAM – semifinále:
neděle 23. 2.: Česká Třebová – Litomyšl, 
středa 26. 2.: Litomyšl – Česká Třebová, 
neděle 1. 3.: Česká Třebová – Litomyšl. 
Případný čtvrtý zápas by se hrál 3. 3. v Litomyšli, případný pátý zápas 5. 3. v České Třebové.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří Hlinsko a Světlá nad Sázavou.
Termíny pro finále a souboj o třetí místo: 8., 11., 15., 18. a 22. března.

HC Kohouti Česká Třebová

DVĚ HATTRICKOVÉ KRÁLOVNY Z FBK OT

Ženy se první únorový den vydaly do Ro-
kytnice v  Orlických horách, kde to velmi 
dobře znají, protože zde probíhá každo-
roční klubové letní soustředění. Sobotní 
plán zněl „skromně“ a jasně – vyhrát nad 
FbC Skuteč a  poté nad HAGA Ladies Par-
dubice.
První utkání začalo velmi vyrovnaně. O  že-
nách ze Skutče je známo, že jsou to bojov-
nice s  velkou chutí vyhrát. Nenechaly jsem 
se zastrašit a jejich protiakce zdárně likvido-
valy. V tomto zápase se prosadila naše první 
hattricková královna – Ája Šedová. Dvěma 
góly po  nádherných akcích přispěla také 
Helča Koníčková. I po „naložených“ pěti bran-
kách do soupeřovy brány ani jeden tým ne-
přestal hrát. V zápase jsme si zahrály i oslabe-
ní, když byla vyloučena hráčka z našich řad, 
při kterém se náš útok pokusil o několik „brej-
ků“. Skuteč přijela ve stejně oslabeném počtu 
jako my, ale všechny jsme do posledních sil 
bojovaly. Zápas byl plný rychlých a  dobře 
provedených akcí, které ne vždy byly zakon-
čeny gólem.  S čistým štítem si ochránila svou 
branku Veronika Šmajzrová a konečný výsle-
dek byl 6:0.
Druhý zápas jsme čekaly náročnější. Síly ubý-
valy, ale chuť vyhrát zůstávala. Pardubice při-
jely ve velkém počtu, proto jsme očekávaly, 
že této výhody využijí, ale opak byl pravdou. 
Celý zápas se linul v pomalejším tempu. Par-
dubice měly hodně šancí, ale chyběla jim 
„koncovka“. Jednoduchými nahrávkami a za-
končeními jsme ženám z HAGY ukazovaly, co 
umíme. V  tomto zápase zazářila naše druhá 
hattricková královna Helča Koníčková, která 
značně přispěla k výhře 5:1.
Komentář kapitána: „Oba zápasy jsme hrály 
jako tým. Pominuly jsme naši početní nevý-
hodu a  nechaly jsme na  hřišti úplně všechno. 
Stále je co zlepšovat. U  mnoha hráček vidím 
zlepšení, snahu a  chuť, což je velmi důležité. 
Díky za  super zápasy a  výborný výkon všem 
spoluhráčkám i trenérovi.“

Lucie Baciu, FbK Orlicko-Třebovsko 

VÍT ŠKRKOŇ STŘÍBRNÝ V OLOMOUCI
V  sobotu 25. 1. 2020 jsme se vydali na  náš 
druhý turnaj v letošním roce, a sice na Pohár 
nadějí v  Olomouci. Na  tento klasicky silně 
obsazený turnaj jsem vyjeli se čtyřmi zá-
stupci. Jako první v  kategorii U18 nastoupil 
Saša Pataki, kterému se bohužel nezadařilo 
a v prvním kole prohrál. Dále nastoupil Ma-
těj Řezníček, kterému los prvního kola přiřkl 
pozdějšího finalistu a  musel se tak spokojit 
s boji v opravách, kde prohrál i svůj druhý zá-
pas a turnaj pro něj skončil. 
V kategorii U23 nastoupili naši borci zároveň. 
Karel Gregar po 2 vyhraných a 2 prohraných 
zápasech skončil na  pěkném 7. místě a  byl 
velmi spokojen s dosaženým výsledkem. Ví-
tek Škrkoň klasicky zaválel a po 2 výhrách se 
probojoval do finále, kde však narazil na Mi-
chala Pfafa z USK Praha a obsadil tak konečné 
2. místo. Gratulujeme a  děkujeme za  repre-
zentaci oddílu. JUDU ZDAR

Karel Gregar ml., JUDO Česká Třebová

FbK Orlicko-Třebovsko – tým žen
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SPORTOVKYNĚ OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2019 

ADÉLA STRÁNSKÁ

Představitelé kraje, měst a Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí předávali 
21. ledna v  prostorách lanškrounského Multifunkčního centra L´Art ocenění Nejúspěšnější 
sportovec za rok 2019. V 51. ročníku ankety v kategorii dospělých jednotlivců vyhrála 
Adéla Stránská (Atletický klub Iscarex Česká Třebová), českotřebovská sportovkyně 
a držitelka Ceny města Česká Třebová Kohout za rok 2018. O úspěchu na MS v Argentině 
v  závěru loňské sezóny a  jaké má plány na  letošní rok, si můžete přečíst v  krátkém 
rozhovoru. Gratulace patří nejenom Adéle Stránské, ale také dalším českotřebovským 
sportovcům, kteří byli oceněni v jednotlivých kategoriích.

Adélo, jak se vám listopadový závod bě-
žel?
Mistrovství světa v  Argentině, tak to byl zá-
vod přímo pro mě. Dokonce i počasí mi vy-
šlo vstříc, pro mě ideální podmínky, protože 
bylo chladno, pršelo a  bylo hodně bláta. :) 
Trať byla sice hodně těžká, ale seběh nebyl 
technický, jen hodně prudký. Běželi jsme trať 
nahoru 7 km a dolů 7 km s převýšením 800m. 
Dole jsme dokonce brodili řeku, která se deš-
těm rozvodnila a nahoře jsme museli přelézt 
vratkou dřevěnou látku, docela dobrodruž-
ství.
Mně se běželo výborně, v první půlce jsem se 
snažila trochu pošetřit síly, což se mi podaři-
lo. Nahoře na kopci jsem běžela asi na sed-
mém místě, to mě neskutečně nakoplo. Byl 
by to můj splněný sen, TOP 10. A nakonec se 
mi podařilo ještě tři soupeřky udolat a  do-
běhnout na 4. místě. Nikdy bych neřekla, že 
budu mít ze čtvrtého místa takovou radost.

Jak jste se na mistrovství připravovala?
Připravuji se tak už od patnácti let. :) Chci tím 
jen říct, že na  vytrvalostní sport je příprava 
dlouhodobá, až několikaletá. Jinak trénuji 
jednou denně, každý den, většinou mám tak 
1 – 2 dny v měsíci volné. Na soustředění pak 
trénuji dvakrát denně. Za rok 2019 jsem na-
běhala cca 4 000 km. K tomu chodím do prá-
ce, a  ještě trénuji děti v  našem Atletickém 
klubu Iscarex.

Už víte, co poběžíte v roce 2020?
Už něco málo plánujeme. Na  jaře se budu 
snažit vylepšit osobní rekord na  půlmara-
tonu v Pardubicích. Pak mě čeká kvalifikace 
na ME v běhu do vrchu. Tu pořádáme u nás 
na Pekláku, takže tímto bych i  ráda pozvala 
všechny příznivce sportu. Přijďte se podívat 
nejen na  mě, ale celou naši českou špičku 
horských běžců.
Dále mě pozvali na legendární horský závod 
Sierre – Zinal ve Švýcarsku (31 km, + 2100m), 
což je pro mě obrovská čest, je to takové sko-
ro MS, protože se zde potkají běžci různých 
odvětví – skyrunneři, maratonci, orienťáci, 
a konkurence je tak obrovská.
A na podzim, opět v listopadu, se bude konat 
MS v běhu do vrchu, tentokrát na Kanárských 
ostrovech, takže tady bych ráda zopakovala 
nějaký pěkný výsledek. :)

Co pro vás znamená cena nejúspěšnější 
sportovec okresu za rok 2019?
Myslím si, že je velmi těžké, až nemožné, po-
rovnávat různé sporty a vybrat toho nejlep-
šího sportovce. Je také možné, že všechny 
oddíly své sportovce do  ankety nepřihlá-
sí. Necítím se tedy jako nejlepší sportovec 
v  okresu. :) Přesto si ocenění velmi vážím, 
navíc vyhlášení v  lanškrounském kulturním 
centru bylo krásné. Jsem také ráda, že jsou 
zde vyhlašováni mladí sportovci a  je tak vi-
dět, že sport je u nás na dobré úrovni. 

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ
1. Adéla Stránská 
(Atletický klub Iscarex Česká Třebová)
3. Monika Simonová 
(Cyklotrénink F. Trkal Lanškroun)
6. Ondřej Unzeitig 
(TJ Sokol Česká Třebová II.)
7. Hana Wiedermanová 
(TJ Lokomotiva Česká Třebová, kuželky)

JEDNOTLIVCI DOROST A JUNIOŘI
Vít Škrkoň 
(TJ Lokomotiva Česká Třebová, judo)

JEDNOTLIVCI ŽACTVO
Sára Viktorie Serbousková 
(Atletický klub Iscarex Česká Třebová)

JEDNOTLIVCI VETERÁNI
Renata Čadová 
(TJ Lokomotiva Česká Třebová, oddíl ROB)
Zdeňka Hicklová 
(Ski team Česká Třebová alpské disciplíny)

REPRE V CIZÍM DRESU
Lukáš Vašina (volejbal)

KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH
TJ Lokomotiva Česká Třebová, 
kuželky muži
TJ Lokomotiva Česká Třebová, 
hokejbal, družstvo žen
TJ Sokol Česká Třebová II. volejbal muži

KOLEKTIVY MLÁDEŽE
TJ Sokol Česká Třebová II. volejbal

TRENÉŘI, CVIČITELÉ, ROZHODČÍ
Jiří Typl 
(Fbk Orlicko Třebovsko)

Víť Škrkoň, judo,  
kategorie dorost a junioři

Adéla Stránská  
foto: Michal Horák

MS Argentina, Adéla Stránská na trati / foto: K42 Adventure marathon
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ – BŘEZEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
2. 3. ZAVŘENO
3. 3. otevřeno 5:30–8:00 a 12:00–16:00
5. 3. a 19. 3. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 19:30–21:00

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

Neděle 1. 3. 2020 13:00–14:15

Středa 4. 3. 2020 17:30–18:45

Sobota 7. 3. 2020 15:00–16:15

Neděle 8. 3. 2020 13:00–14:15

Středa 11. 3. 2020 17:30–18:45

Sobota 14. 3. 2020 15:00–16:15

Neděle 15. 3. 2020 13:00–14:15

Středa 18. 3. 2020 17:30–18:45

Sobota 21. 3. 2020 15:00–16:15

Neděle 22. 3. 2020 13:00–14:15

Středa 25. 3. 2020 17:30–18:45

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

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.

SOLÁRIUM

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

Mezinárodní den žen
Jako poděkování za jejich inspirativní přítom-
nost mohou všechny ženy a  dívky při pří-
ležitosti Mezinárodního dne žen 8. břez-
na navštívit bazén za  zvýhodněnou cenu 
50 Kč za  běžnou návštěvu. Přijďte si k  nám 
zaplavat!

Světový den vody
Prodloužený zvýhodněný vstup na dvě hodi-
ny za cenu základního vstupného. Přijďte si 
k nám 22. března zaplavat!

PRVNÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2020 
Pro některá sportovní odvětví byl prosinec 
a  vánoční svátky obdobím relativního klidu 
a odpočinku. Jinak tomu však bylo u sportov-
ců DSC GYM Česká Třebová, kteří se připra-
vovali na  lednová mistrovství Evropy a  byli 
v maximálním tréninkovém zápřahu. 
Asi se podivujete nad tím, že se zmiňujeme 
o mistrovství v množném čísle, ale na rozdíl 
od některých sportů se jedná o rozdílné zá-
pasnické turnaje. Pod organizací W.O.W., pra-
vidla EBI probíhá mistrovství Evropy ve stylu 
ryzího brazilského jiu jitsu, při kterém je zá-
pas ukončen vzdáním jednoho ze soupeřů 
poklepáním rukou na  tatami. U  druhého 
typu turnaje závisí vítězství, podle pravidel 
IBJJF, na  průběžně nasbíraných bodech bě-
hem zápasu.

První letošní Mistrovství Evropy v  BJJ pro-
běhlo pod organizací W.O.W.DSC 11. ledna 
v  Ostravě. Přesto, že na  rozdíl od  loňského 
roku nebyla zahraniční účast tak početná, 
vedli si Třebováci v konkurenci 13 zúčastně-
ných zemí nadmíru úspěšně. Výsledkem vel-
ké převahy našeho oddílu bylo 31 získaných 
medailí. V  dětských kategoriích jsme získali 
2× zlato, 6× stříbro a  4× bronz, v  kategori-
ích dospělých 6× zlato 9× stříbro a 4× bronz 
a  obhájili jsme i  ocenění pro nejlepší týmy 
ME v kategorii dětí i dospělých.
Na další turnaj, který se konal podle pravidel 
IBJJF, odjeli tentokrát Michal Vebr a  Tadeáš 
Smejkal do portugalského Lisabonu. Na tom-
to ME, na  které se sjíždí světová zápasnická 
elita, získal Michal Vebr ve své kategorii zla-
to a stal se tak Mistrem Evropy pro rok 2020. 
Tadeáš Smejkal takové štěstí neměl. Pro-
hrál v prvním kole na body a nenavázal tak 
na  lednové ME v  Ostravě, kde byl úspěšný 
ve třech váhových kategoriích. Evropský titul 
získal v kategorii -70kg, a stříbro v kategori-
ích -77kg a -84kg.
Se vstupem zápasníků do sezóny 2020 je tre-
nér Lukáš Janda spokojený a věří, že k získa-
ným cenným kovům přibydou letos i další. Ví, 
že oddíl čeká hodně práce, a počítá i s tím, že 
nebudou jen vítězství, ale i  porážky. Ty sice 
ke každému  sportu patří, ale přejme si, aby 
letos byla hlavně medailová umístění.

Milan Michalski a Lukáš Janda

část týmu DSC GYM na ME v Ostravě / foto archiv: Lukáš Janda

V lisabonském kotli, Michal Vagner a Tadeáš Smejkal  
na ME v Portugalsku / foto archiv: Patrik Vebr
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