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Českotřebovský  zpravodaj
ŘÍJEN 2020KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/10 čtvrtek

PŘIJĎ SE SEZNÁMIT S OZOBOTEM
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Víš, co je to ozobot? Přijď se s ním seznámit. 
Naučíme se ho ovládat a  vyzkoušíme, co 
umí. Sám mu naprogramuješ cestu, kterou 
se bude pohybovat. Můžeš vzít i rodiče nebo 
prarodiče a ukázat jim, jak funguje.

2/10 pátek

IVETTA BOUCHALOVÁ:  
KONEC, ŠLUS A KYSNA…
19:00 / Modrý trpaslík
Vernisáž výstavy. Ivetta Bouchalová – ama-
térská výtvarnice. Akvarel, akryl, koláž, kom-
binovaná technika jsou způsoby, kterými 
vyjadřuje v  obrazech svoje pocity, postoje, 
zážitky a touhy. Výsledkem jsou barvy v ob-
raze…
Ještě o ní nikdy nebylo řečeno, že je:
• SPOLUautorkou názvu klubu Modrý trpaslík
• JEDNOU zakládající členkou výtvarné sku-
piny Maxmilián
• občasnou NECHTĚNOU performerkou
• radostnou VOLNOU tanečnicí
• věrnou LETITOU návštěvnicí klubu Modrý 
Trpaslík

INGRID ARTHUR (USA) & ANDY WINTER TRIO  
(JAMAJCA/D/CZ)
20:00 / Modrý trpaslík
Ingrid Arthur (USA) – zpěv, Jesse Milliner 
(Jamajka) – klávesy, Petr Dvorský (CZ) – kon-
trabas, Andreas Winter (USA/D) – bicí
Ingrid Arthur je americká soulová, R&B 
a  gospelová zpěvačka s  neskutečným hla-
sovým fondem a  drivem. Je původem 
z  Georgie (USA), nyní žije v  Berlíně. Její hu-
dební a  stylová vyzrálost spolu s  autentic-
kým projevem dává tušit strhující hudební 
zážitek pro všechny zúčastněné. Ve  spojení 
s  triem bubeníka Andyho Wintera přinese 
její koncert velkou stylovou pestrost spolu 
s elektrizující a autentickou interpretací. 
_DNO_ (PRAHA)
Druhý koncert. Spojení elektroniky, rapu 
a chansonu. Jízdné: 150 Kč.

3/10 sobota

SOBOTA V MUZEU
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi. Po  ko-
mentované prohlídce výstavy „Dělal jsem 
toho moře.“ Restaurátor a umělec Jiří Josefík 
bude k dispozici výtvarná dílna na téma re-
staurování. 

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka 
POCTA JIŘÍMU STREJCOVI (1932–2010)

19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Americká varhanní hudba a ze skladatelovy 
tvorby. Martin Strejc (varhany) a Lucie Strej-
cová (zpěv). Vstupné: 160 Kč, předplatitelé 
KPH 80 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v In-
formačním centru v Městském muzeu a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny. 

4/10 neděle

RODINA NA STEZCE 
13:30–17:00 / Údolím Skuhrovského potoka
Vycházka se soutěží pro rodinné a  přátel-
ské týmy se koná na smyslově naučné stez-
ce „Údolím Skuhrovského potoka“. Start 
od 13:30 do 15:30 v Rybníku u kurtů na prv-
ním stanovišti naučné stezky. Cíl 15:00–17:00 
v  prostoru restaurace Nad Hrází. Startovné 
50 Kč. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko,

6/10 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábě-
ní i nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a děti mladšího školního věku s rodi-
či 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, tentokrát 
na  téma Úvodní setkání nad rodokmeny. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

DP Podzim 2020
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Fraška s  množstvím komediálních situací 
a  překvapivým koncem. Harry Douglas, zá-

letný americký velvyslanec ve Velké Británii, 
řekne své ženě Lois, že odjíždí na  víkend 
hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že 
bude na  víkend v  lázních a  že jejich dcera 
Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry 
se ovšem tajně vrací do  prázdného domu, 
jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko 
s  přitažlivou sousedkou. Debbie se vrací se 
svým přítelem v domnění, že budou mít celý 
dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hroz-
bě bombového útoku, a tak Harryho sekre-
tářka a kapitán z americké námořní pěchoty 
přijíždějí do  velvyslancovy rezidence vybu-
dovat krizový štáb... Hrají: L. Vaculík, M. Bo-
čanová/A. Gondíková, F. Tomsa, A. Andrlová, 
V. Jeníková/O. Želenská… Režie: R. Štolpa. 
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.

7/10 středa

ZA MINERÁLY NA URAL
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Miroslava Čady. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová.

MARCELA MLYNÁŘOVÁ
18:00 / Městská knihovna
Setkání s oblíbenou autorkou řady populár-
ních knih (Dvakrát dole, jednou nahoře, Dů-
chodkyně nestřílejte, V padesáti na začátku, 
Asi nejsem ženská, Z  lodiček do  holin aj.). 
Nebude chybět autorské čtení a  vyprávění 
příhod z knih. Vstupné 50 Kč.

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
19:00 / Velký sál kulturního centra
Ojedinělý hudebník, textař a  poeta se 
po koncertní pauze způsobené zdravotními 
potížemi s  rukou vrací na  koncertní podia. 
Karel Plíhal v  jedné chvíli dokáže publikum 
rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí 
posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním 
textem písně. Jednočlennou kapelu Karla 
Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kte-
rého Karel potkal 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.

8/10 čtvrtek

ČTI FEST
13:30–18:00 / Městská knihovna
Festival čtenářské gramotnosti ČTI FEST 
aneb nabídněte dětem knížky, které si zami-
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lují! Zkušené knihovnice připraví pestrý vý-
běr knih pro děti a mládež (oblíbené a oce-
něné knihy i novinky) z rozsáhlého knižního 
fondu knihovny. Nabídka knih, audioknih, 
komiksů bude rozdělena do  několika věko-
vých kategorií. 

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TAŠTIČKA
15:00–17:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oli Smékalová. Pomůcky: šicí 
stroj (lze zapůjčit) a  šicí potřeby, 40cm zip, 
15 × 100 prošitou látku (vrchní, vatelín a pod-
šívku) a 60cm šikmý proužek. Lektorné: 30 Kč 
členky Klubu Červenka a 60 Kč ostatní účast-
níci. Další informace na webových stránkách 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

9/10 pátek

MOUSSA CISSOKHO AFRICAN PROJECT 
(SENEGAL/CH/IZRAEL) 
19:00 / Malá scéna
Moussa Cissokho (Senegal) – kora, zpěv, Jan 
Galega Brönnimann (Švýcarsko) – bass kla-
rinet, soprán saxofon, Omri Hason (Izrael) – 
orientální perkuse
Hudba tria Cissokho-Brönimann-Omri Ha-
soň je o umění vyprávění. Trio vytváří napě-
tí mezi tradiční a  moderní hudbou z  Afriky 
a  Evropy. Šumivé zvuky kory (africká harfa 
se 24 strunami) doplňuje teplý tón basklari-
netu a orientální perkuse. Moussa Cissokho 
pochází ze Senegalu a  je mimořádně talen-
tovaným a  šikovným hráčem na  koru, zpě-
vákem a  skladatelem. Narodil se a  vyrůstal 
ve  známé tradiční griotské rodině (grioti = 
potulní pěvci a  vypravěči) a  učil se u  svého 
otce již od útlého věku. Grioti cestují po celé 
zemi a  účastní se tradičních obřadů. Mou-
ssa Cissokho žije nyní v Rakousku a pracuje 
s moha různými hudebníky z Afriky i Evropy. 
Více: http://jangalegabroennimann.ch
Vstupné: 150 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

10/10 sobota

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka
JUBILANT ZDENĚK POLOLÁNÍK
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Ze skladatelovy tvorby (Te Deum, varhanní 
Sonáta aj.) Petr Kolář (dirigent) a  Brněnský 
filharmonický sbor, Drahomíra Matznerová 
(varhany). Vstupné: 160 Kč, předplatitelé KPH 
80 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v In-
formačním centru v Městském muzeu a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny.

UŽ JSME DOMA
20:00 / Modrý trpaslík
Punková avantgarda s  trubkou! Jak v  České 
republice, tak i  v  zahraničí není podobná 
hudba, jakou UJD hraje, k nalezení. Je pun-
kově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně 
náročná, do  detailu propracovaná s  nadča-

sovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory, 
neuvěřitelné tempo a  živá vystoupení, kte-
rá oplývají silnou energií a  humorem. Snad 
i proto jejich publikum s nimi nestárne. Jízd-
né: 150 Kč.

13/10 úterý 

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

KATEŘINA A MILOŠ MOTANI:  
VELKÉ SAFARI A MALÉ SURIKATY 
19:00 / Velký sál kulturního centra
Gepardí stezkou do  ráje řeky Okavango. 
Z  místa přepadení do  zelené divočiny až 
k  vodopádům Viktoria, okolo baobaby 
a hvězdnaté nebe nad hlavou, africká zvířa-
ta tak blízko, že člověk cítí bušit své srdce až 
v krku. VELMI ÚSPĚŠNÝ, NEJBOHATŠÍ A NEJ-
PESTŘEJŠÍ CESTOVATELSKO-GEOGRAFICKÝ 
PROJEKT AUTORŮ KATEŘINY & MILOŠE MO-
TANI. Vstupné: 120 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

14/10 středa

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

15/10 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: LETÍCÍ HUSY
15:00–17:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky: šicí 
stroj (lze zapůjčit) a  šicí potřeby, nařeza-
né čtverce v  cm včetně přídavků: 3 čtver-
ce  různé barvy – o rozměru 10,5 × 10,5 cm, 
12 čtverců stejné barvy – o rozměru 6 × 6 cm, 
látku na podšívku cca 45 × 11 cm a proužek 

na lemování 3,5 × 60–70 cm a kousek vatelí-
nu cca 12 × 40 cm, kousek suchého zipu nebo 
knoflík. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červen-
ka a 60 Kč ostatní účastníci. Další informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

SCIENCE TO GO!
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Série tří přednášek o  délce okolo 20 minut 
z  projektu Science to go! aneb když vědci 
popularizují. Vstupné dobrovolné.
1. téma Písně kosmické – David Píša, Od-
dělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR. 2. téma 
– Symetrie vesmíru – Martin Rybář, Ústav 
částicové a jaderné fyziky, MFF UK. 3. téma – 
Na rakovinu laserem – Ivo Vinklárek, Odděle-
ní dynamiky klastrů a molekul JH IPC AV ČR. 

16/10 pátek

CENY MĚSTA ZA ROK 2019
19:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní předání cen města Česká Třebová 
KOHOUT za rok 2019.

OSLAVA VYDÁNÍ LOCURA EP/OPOŽDĚNÁ/
20:00 / Modrý trpaslík
Locura / grind violence
Haexler / power violence Leipzig / DE
Němá barikáda / crust punk / Žamberk
Fasteratu / crust punk / Liberec
Koncert. Jízdné: 150 Kč.

17/10 sobota

POHYBOVÉ HRY PRO CELOU RODINU
8:30–18:00 / Rosa rodinné centrum 
Jak si společně užít den a zároveň díky hrám 
nahlédnout do  vlastních postojů, přístupů 
k  řešením situací a  pochopit opakující se 
vzorce. Průvodce Milan Surgoš. Možnost pře-
spání v RC před i po akci za příspěvek 100 Kč/
osoba.

THE NIGHT‘S JOY
15:00 / Svinná hřiště
Koncert revivalové kapely 70. let.

18/10 neděle

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
15:00 / Malá scéna
Ve  třech příbězích uvidíte, jak Maková pa-
nenka potkala motýla Emanuela, kterému 
kos ukradne cylindr. Ve druhém příběhu uši-
je Makové panence novou sukýnku Náprstek 
Pichpic. Nakonec panenku unese do  svého 
hnízda Veverka Barka a Emanuela zase uloví 
pavouk Karkoška. V  půvabné pohádce jsou 
veselé písničky. Podle dědiců autorských 
práv patří naše dramatizace k nejlepším dra-
matizacím prozaických textů Václava Čtvrt-
ka.
Autor předlohy: Václav Čtvrtek. Dramatizace, 
texty písní, výprava, kostýmy a režie: Ludmi-
la Razimová. 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.
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20/10 úterý 

SCOTTIE GO!
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Hra na  tablet. Základy programování. Znáš 
Scottieho? Scottie je mimozemšťan, který 
potřebuje tvoji pomoc. Jeho loď ztroskotala 
a jen ty mu můžeš pomoci. Akce se koná také 
26. října.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určen nejširšímu okruhu zájemců 
o  výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul-
turního okruhu. Na  téma Jdu a  dívám se. 
Od práce s tělem, jako hmotou, přes perfor-
mance k tělu Země a Univerzálním tématům 
ve vlastní tvorbě pohovoří Veronika Šrek Bro-
mová. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Lud-
mila Kesselgruberová, Ph.D.

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

5. TURNAJ BLESKOVÉ ŠACHOVÉ LIGY
18:00 / Pivovar Faltus
Sedmikolový turnaj, který se hraje ve zrych-
leném tempu 5 minut na partii a 3 sekundy 
za každý provedený tah. Pořádá Šachový 
klub Česká Třebová.

21/10 středa

MICHAELA HRDÁ: HAVAJ ZA HUBIČKU
18:00 / Městská knihovna
Během tříměsíční sólo cesty po Havaji se dá 
stihnout lecos. Vstupné: 50 Kč. 

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
19:00 / Velká sál kulturního centra
Můj báječný rozvod je laskavá komedie, 
kterou irská autorka věnovala všem, kteří 
ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct 
postav vytváří Eliška Balzerová. Vstupné: 
400 Kč.

22/10 čtvrtek

KERAMIKA SNADNO A HRAVĚ
15:00–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
350 Kč (v  ceně je započítán veškerý materi-
ál, 2× výpal, lektorné), kurz je akreditován 
MŠMT, s sebou přezůvky.

24/10 sobota

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO PÁRY
9:00–17:00 / Rosa rodinné centrum
Vše o přípravách na porod s mentorovanou 
dulou a  porodní asistentkou Bc.  Lenkou Ja-
sanskou, cena kurzu 1900 Kč.

VEPŘOVÉ HODY
10:00 / Hasičská zbrojnice u Starého náměstí
Teplá kuchyně, zabijačkové pochoutky, ba-
líčkový prodej. Přijďte se dobře najíst. Srdeč-
ně vás zve sbor dobrovolných hasičů Česká 
Třebová. 

VLTAVA
19:00 / Modrý trpaslík
Vltava je považována za jednu z nejoriginál-
nějších kapel na české hudební scéně. Tohle 
přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou 
poetikou mnohoznačných textů, ale také 
původním hudebním stylem, který dokona-
le souzní s  charismatickým hlasem Roberta 
Nebřenského. Jízdné: 150 Kč.

27/10 úterý

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Setkání se uskuteční výjimečně v  úterý. 
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.

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, tentokrát na  téma Léto 
v České Třebové. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Martin Šebela.

KPH – 58. koncertní předplatné 
– 515. hudební večer 
KALLIOPÉ TRIO PRAGUE  
A DAVID BEVERIDGE 
19:00 / Malá scéna
Všichni členové KTP (Jan Zeman, Markéta 
Vokáčová a  Miroslav Sekera) jsou laureáty 
mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu 
zkušeností sólistických i z komorních ansám-
blů. David R. Bbeveridge je americký muzi-
kolog, jenž se ve svém bádání věnuje Anto-
nínu Dvořákovi. 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.

29/10 čtvrtek

DP Jaro 2020
SMÍM PROSIT?
19:00 / Velká sál kulturního centra
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. 
Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě 
zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se 
do  roka ožení. Ale jak se nemuset své váš-
ně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou 
podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzle-
ní ještě překvapivější. Svižná komedie, která 
nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příle-
žitosti. Hrají: J. Révai, A. Pyško, K. Janečková, 
R. Jaškóv, K. Zima… Režie: Jaromír Janeček. 
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

30/10 pátek

IRIE SOUNDS
19:00 / Modrý trpaslík
MC RYHHA / SK
Concrete Safari
Selecta Rollandblow
Koncert. Jízdné: 100 Kč.
 

VÍCEDENNÍ AKCE
1/10 čtvrtek
8/10 čtvrtek
15/10 čtvrtek
22/10 čtvrtek
29/10 čtvrtek

FARMÁŘSKÉ TRHY
Staré náměstí
Město Česká Třebová pořádá farmářské trhy 
každý čtvrtek v klidové zóně na Starém ná-
městí mezi 7. a 16. hodinou.

2–3/10

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  
A BLEŠÍ TRHY 
Rosa rodinné centrum
Přijďte si nakoupit vše od kojeneckého a dět-
ského oblečení po dospělé, včetně bot, také 
hračky, knížky, kočárky atd. Součástí této 
akce bude možnost nakoupit BEZOBALOVĚ 
z širokého sortimentu z RC Srdíčko. 

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od  8 do  18 hodin. Při 
příležitosti státního svátku bude ve  středu 
28. října 2020 vstup do expozic a na výstavu 
volný. 
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18/9–8/11

DĚLAL JSEM TOHO MOŘE
Jiří Josefík, restaurátor umělec
Městské muzeum
Výstava pořádaná při příležitosti nedožitých 
100. narozenin českotřebovského rodáka, 
akademického malíře a  restaurátora Jiřího 
Josefíka (1920–2006) návštěvníkům nabídne 
jedinečnou kolekci uměleckých děl z muzej-
ních, galerijních i soukromých sbírek. 

23/9–4/10

O MNĚ... 
Výstavní síň kulturního centra
Výstava obrazů Pavly Klimešové. Otevře-
no denně  9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

14/10–1/11

KERAMIKA ŠICH
Výstavní síň kulturního centra
Výstava keramiky a  obrazů Jakuba Šicha 
a  Ladislava Šicha. Vernisáž se uskuteční 
13. 10. 2020 v  18:00 hodin. Otevřeno den-
ně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

7/9–31/10

BUĎ PŘIPRAVEN!
Městská knihovna
Výstava vás provede uplynulými 30 lety 
skautingu v České Třebové od doby, kdy byl 
Junák po Sametové revoluci znovu obnoven, 
až do dneška. Pořadatel Junák – český skaut, 
středisko Javor Česká Třebová, z. s.

9–11/10

VÝSTAVA HUB
Ekocentrum Podorlicko
Srdečně zveme veřejnost na  výstavu čers-
tvých hub a mykologickou poradnu.
Pá 9. 10. 2020  8:00–18:00
So 10. 10. 2020  9:00–17:00
Ne 11. 10. 2020  9:00–14:00
Vstupné na výstavu: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč, 
učitelé zdarma.

KINO SVĚT
3/10 sobota

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY 
(RUSKO) 2D
17:00
Okouzlující animované příběhy nerozlučné 
dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých 
na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí 
písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposed-
né děvčátko, které žije ve staré železniční sta-
nici v  lese. Její nejlepší kamarád je dobrosr-
dečný medvěd, který dříve býval cirkusovým 
artistou. Máša miluje dobrodružství a  obje-
vování světa a je doslova magnet na potíže. 
Takže starostlivý medvěd mívá většinou plné 
packy práce, aby její lumpárny napravoval. 
Ve  13 příbězích se s  malou nezbedou a  tr-

pělivým chlupáčem vydáme do  slunné Itá-
lie, zažijeme karnevalové rytmy či objevíme 
kouzlo Paříže. Díky Máše a jejím kamarádům 
se spolu s  ní staneme šerifem na  Divokém 
západě i  Robinem Hoodem v  anglických 
lesích. Ale hlavně s  nimi zažijeme spoustu 
dobrodružství, vyvedeme nespočet lum-
páren a  zazpíváme si. Režie: V. Bayramgu-
lov, G. Orlov, O. Uzhinov. Mládeži přístupno, 
animovaný, rodinný, český dabing, 78 min. 
Vstupné: 110 Kč.

5/10 pondělí

TICHÝ SPOLEČNÍK (ČR) 2D
19:00
Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice 
kdesi na  Slovácku. Život i  čas tady plynou 
trochu jinak a  Lenka si po  rozvodu potře-
buje oddychnout a  dobít baterky. Trefí se 
do  doby, kdy se její otec rozhodne potopit 
na dno přehrady, aby na zahradě zatopené-
ho domu našel zakopanou bednu se slivo-
vicí. Na  místním hřbitově navíc právě došlo 
místo. Rozšíření není možné, zpopelnění 
zcela nemyslitelné! Božský klid tak naruší 
debaty o nápadu místního pobudy začít po-
hřbívat na stojáka. Každý k tomu má co říct 
a  takhle živo tu dlouho nebylo. A  Lenčino 
cvičení tai-chi na zahradě taky působí hod-
ně nepatřičně. Co nakonec čeká příštího ne-
božtíka? A hlavně – kdy a kdo to bude? Hrají: 
K. Issová, B. Polívka, O. Malý... Režie: P. Göbl. 
Mládeži přístupno, komedie, drama, 90 min. 
Vstupné: 120 Kč.

8/10 čtvrtek

BIO SENIOR 
HAVEL (ČR) 2D
17:00
Co byste obětovali pro pravdu a  lásku? Ce-
lovečerní film Havel přináší příběh jedné 
z nejvýraznějších osob naší historie Václava 
Havla z  jeho disidentských dob, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka 
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film 
se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, 
kterému dominuje boj za pravdu a správnou 
věc, pronásledování, věznění a také milostné 
vztahy, vlastní pochyby a  humor. V  centru 
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah 
s manželkou Olgou.
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 
a  1989 a  zachycuje dlouhou cestu a  pro-
měnu hlavního hrdiny od  lehkovážného 
a  úspěšného dramatika šedesátých let přes 
bojovníka za  lidská práva v  letech sedmde-
sátých až po vůdčí osobnost sametové revo-
luce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až 
v druhém plánu, film Havel nabízí především 
velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých 
není ve  světě mnoho. Mládeži přístupno 
od 12 let, životopisný, drama, 100 min. Vstup-
né: 60 Kč.

10/10 sobota

PINOCCHIO (ITÁLIE, VELKÁ BRITÁNIE, 
FRANCIE) 2D
17:00
Řezbář Geppetto vychovává oživlou lout-
ku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio 
však není zrovna nejvzornější klučina a  ne-
chá se lehce svést k  rošťárnám, díky nimž 
prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. 
Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho 
bandité tajemným světem plným neuvěřitel-
ných nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi 
hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se 
Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát 
se opravdickým klukem? Režie: M. Garrone. 
Mládeži přístupno, dobrodružný, rodinný, 
český dabing, 125 min. Vstupné: 120 Kč.

12/10 pondělí

MULAN (USA) 3D
19:00
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž 
na  rodinu musí sloužit v  císařské armádě 
k  obraně země před nájezdníky ze severu, 
Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojov-
níka, zaujme místo svého nemocného otce. 
V přestrojení za muže překonává Hua Jun ná-
strahy na každém kroku své cesty a učí se vy-
užívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný 
potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní 
ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i  respekt 
vděčného národa… a  hrdého otce. Hrají: Y. 
Liu, D. Yen… Režie: N. Caro. Mládeži přístup-
no, dobrodružný, český dabing, 116 min. 
Nutné na  místě zakoupit brýle, které jsou 
dále přenosné a použitelné na další 3D filmy. 
Vstupné: 130 Kč.

14/10 středa

LÉTO PATŘÍ REBELŮM (SR, NĚMECKO) 2D
19:00
Film Léto patří rebelům vypráví příběh po-
hodového jedenáctiletého kluka Jonáše. 
Jízdy v  dodávce s  dědečkem, sjíždění prů-
zračných horských řek, dobrodružství, zá-
bava. Asi tak by chtěl prožít letní prázdniny. 
Jonášova rodina se ale po smrti tatínka odci-
zila a jeho matka Beata se rozhodla, že místo 
aby strávil léto na Slovensku s dědou Bernar-
dem, jako to dělali s tátou, pojedou k tetě vy-
chutnat si zdravé přímořské podnebí. To se 
Jonášovi vůbec nezamlouvá. Zabalí si svoje 
saky paky a naplánuje dokonalý a zpočátku 
skvěle utajený útěk za svým milovaným dě-
dečkem. Po setkání s ním však velmi rychle 
pochopí, že smrtí táty se změnil i děda a že 
tenhle starý železničář v penzi teď neprožívá 
zrovna nejlepší období. Jonáše to ale neod-
radí, neztrácí naději a  rozhodne se dát věci 
do  pořádku. Brzy se k  němu přidává nová 
kamarádka Alex, se kterou provedou řadu 
lumpáren. Hrají: E. Vyskočil, P. Nový, L. Pavlí-
ková… Režie: M. Saková. Mládeži přístupno, 
dobrodružný, český dabing, 90 min. Vstup-
né: 120 Kč.
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15/10 čtvrtek

KAREL (ČR) 2D 
19:00
Celovečerní dokumentární film Karel přiná-
ší ojedinělý pohled do  soukromí a  do  duše 
Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga 
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem 
po  dobu celého jednoho roku a  díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osob-
ní, až intimní pohled na život slavného zpě-
váka jaký se doposud široké veřejnosti ani 
jeho skalním příznivcům nenaskytl. Zároveň 
v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Film Karel není a  nemá být přehlídkou ne-
sporné slávy Karla Gotta a  jeho pěveckého 
talentu a  úspěchů. Režisérka Olga Malířová 
Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde 
sláva končí a  kde se z  fenomenálního Zla-
tého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, 
nadšený malíř, milující manžel a  táta svých 
dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen 
při jeho vystoupeních nebo při setkáních 
s  fanoušky u  nás i  v  Hamburgu, ale přede-
vším v jeho domácím prostředí. Ať už v Pra-
ze, na chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. 
Mládeži přístupno, dokumentární, 127 min. 
Vstupné: 130 Kč.

17/10 sobota

SCOOB! (USA) 2D 
17:00
První celovečerní animované dobrodružství 
Scooby-Dooa míří do  našich kin a  slibuje 
skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se Sco-
obym všechno začalo a  podpořte Záhady 
s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího přípa-
du! Film vás zavede na  samotný začátek 
přátelství Scoobyho a Shaggyho a konečně 
na velkém plátně uvidíte, jak s mladými de-
tektivy Fredem, Velmou a  Daphne, založili 
dnes již legendární srandabandu Záhady 
s.r.o. Po  stovkách vyřešených případů musí 
teď ale Scooby a  jeho parta přijít na  kloub 
nejprekérnější záhadě všech dob. Zločin to-
tiž nikdy nespí a svět má brzy zakusit zlobu 
přízračného bájného psa Kerbera. Začíná 
napínavý závod s  časem! Psapokalypsa je 
na  spadnutí a  prima parta brzy zjisťuje, že 
pravým klíčem k  záhadě může být právě 
Scooby. Režie: T. Cervone. Mládeži přístupno, 
animovaný, rodinný, český dabing, 93 min. 
Vstupné: 120 Kč.

19/10 pondělí

ŽÁBY BEZ JAZYKA (ČR, SR) 2D 
19:00
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. (Ja-
roslav Plesl) a  jeho nejbližší rodiny. Jaroslav 
K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od svojí 
krásné ženy Blanky (Jazmína Cigáneková), 
musí se vyrovnat nejen se svojí dominantní 
matkou Dorotou (Regina Rázlová), ale hlav-
ně se musí poprat se svými nejtemnějšími 
stránkami a  démony. Na  jeho metaforické 
cestě, která je strukturovaná jako počítačová 
hra, bude muset obětovat víc než by kdoko-

liv z  diváků předpokládal. Režie: M. Fornay. 
Mládeži přístupno od  15 let, drama, český 
dabing, 116 min. Vstupné: 120 Kč.

22/10 čtvrtek

BIO SENIOR
ŠARLATÁN (ČR, IRSKO, POLSKO, SR) 2D 
17:00
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 12 let, 
životopisný, drama, 118 min. Vstupné: 60 Kč.

24/10 sobota

DRAČÍ ZEMĚ (NĚMECKO) 2D 
17:00
Rodinný film s  trojicí neobvyklých hlavních 
hrdinů, drakem, zlodějíčkem a horským šot-
kem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou 
cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země. 
Režie: T. Eshed. Mládeži přístupno, animova-
ný, český dabing. Vstupné: 120 Kč.

26/10 pondělí

SMRT NA NILU (USA) 2D 
19:00
Podle románu Agathy Christie z  roku 1937 
je „Smrt na Nilu“ odvážným tajemným thri-
llerem režiséra Kennetha Branagha o  emo-
cionálním chaosu a  smrtících následcích 

vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená 
belgického detektiva Hercule Poirota na pa-
lubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě 
se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli kdy 
idylické líbánky dokonalého páru postihne 
tragédie. Příběh nespoutané vášně a paraly-
zující žárlivosti, zasazený do prostředí impo-
zantní pouštní scenérie, dechberoucích vý-
hledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje 
osudy skupiny kosmopolitních cestujících, 
přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují 
diváka v  napínavé nejistotě až do  koneč-
ného rozuzlení. Hrají: K. Branagh, G. Gadot, 
A. Hammer… Režie: K. Branagh. Mládeži pří-
stupno, drama, krimi, titulky. Vstupné: 130 Kč.

27/10 úterý

BIO SENIOR
ŽENSKÁ POMSTA (ČR) 2D 
17:00
Na  skupinové psychoterapii se setkají tři 
ženy zralého věku. Liší se sice profesí i pova-
hově, ale mají stejný problém, který se snaží 
řešit v  rámci psychoterapie. Jejich deprese 
a trápení mají společného jmenovatele: ne-
věru manželů, kterým obětovaly desítky, 
často i  nelehkých, let společného života. 
Spontánně je to sblíží a  rozhodnou se, že 
lepší než drahé sezení u  psychoterapeuta, 
bude pomsta. S  tou si vzájemně pomůžou. 
Pro své nevěrné manžely připraví skutečné 
peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem 
na  mužskou krizi středního věku a  oslavou 
ženské solidarity. Hrají: J. Paulová, M. Boča-
nová, E. Vejmělková, P. Rychlý… Režie: D. Ra-
poš. Mládeži přístupno od  12 let, komedie, 
88 min. Vstupné: 60 Kč.

31/10 sobota

RODINA NA BATERKY (USA) 2D 
17:00
Nesmírně talentovaná, leč trochu samotář-
ská Katie Mitchellová je přijata na  vysokou 
školu svých snů. Plány na odlet jí však překazí 
její táta Rick, svérázný milovník přírody, který 
rozhodne, že spolu se zbytkem rodiny Katie 
na vysokou školu odvezou, aby se ještě vzá-
jemně naposledy užili. S  Katie a  Rickem se 
se na  výlet vydává divoce pozitivní mamka 
Linda, mladší bratr Katie Aaron a  roztomile 
vypasený psík Monchi. Plány Mitchellových 
však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, 
neboť všude po světě se proti lidem vzbouří 
elektronická zařízení, která mají lidé tak rádi, 
od mobilních telefonu po nejnovější modely 
osobních robotů. Za  pomoci dvou porou-
chaných, ale zato přátelských robotů se musí 
Mitchellovi vypořádat se svými problémy, 
spojit síly a zachránit svět. Režie: M. Rianda, J. 
Rowe. Mládeži přístupno, animovaný, rodin-
ný, český dabing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 
let 110 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.


