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ŘÍJNOVÝ ZPRAVODAJ
Volby do  Zastupitelstva Pardubického 
kraje se uskuteční 2. a  3. října 2020. 
Na  další straně najdete podmínky 
a zvláštní způsoby hlasování.
Podzimní prázdniny pro školní děti 
jsou naplánovány na  čtvrtek 29. října 
a pátek 30. října 2020.
Nechybí obvyklé články ze současného 
dění ve městě i  jeho historie. V rozho-
voru o  (ne)oslavách Divadelního sou-
boru Hýbl jsem mluvila se začínajícím 
režisérem Adamem Pávkem a  druhý 
rozhovor je pozvánkou na říjnový kon-
cert Kruhu přátel hudby.
Kalendář je plný akcí, které organizace 
plánují několik měsíců dopředu a  ně-
které přeložily z jarních měsíců, kdy se 
nemohly uskutečnit. Jejich konání si 
prosím ověřte u pořadatele.
V  důsledku voleb a  státního svátku 
28. září může roznos zpravodaje probí-
hat i 1. října.
Příjemný podzim a pevné zdraví přeje

Hana Sychrová, redaktorka

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

PŘEDÁVÁNÍ CEN MĚSTA  
PROBĚHNE 16. ŘÍJNA
Ceny města Česká Třebová KOHOUT jsou tra-
dičně udělovány osobnostem za jejich výraz-
ný a mimořádný počin ve všech segmentech 
lidské činnosti, který se uskutečnil v  uply-
nulém kalendářním roce a  který přesahuje 
svým významem hranice města či přispívá 
k  jeho rozvoji a  propagaci. Letos musel být 
původní květnový termín jejich udílení zru-
šen z důvodu koronavirové pandemie v Čes-
ké republice. Nový termín byl stanoven 
na pátek 16. října, kdy proběhne od 19 ho-
din slavnostní ceremoniál ve velkém sále 
Kulturního centra Česká Třebová. 
Pokud k tomu bude epidemiologická situace 
v Evropě příznivá, bude předávání Cen měs-
ta spojeno s oslavami kulatého a půlkulatých 
výročí partnerství České Třebové s  polským 
městem Olawa, italským Agrate Brianza 
a slovenským Svitem.

DRUHÁ ETAPA PRACÍ NA MŠ HABRMANOVA JE U KONCE

V  loňském roce došlo v  pavilonu B a  části 
spojovacího krčku na MŠ Habrmanova k za-
teplení budovy, výměně oken i  dveří, insta-
laci nové vzduchotechniky a dalším pracím, 
které byly součástí první etapy rekonstrukce 
této mateřské školy. 
Letos si stejným procesem prošel také pa-
vilon A. Obsahem rekonstrukce byly i ten-
tokrát další práce na výmalbě tříd, nových 
podlahách, výměna krytů topení, para-
petů. Obě etapy finančně vyšly přibližně 
na  21  000  000 Kč, ale samotné zateplení, 
výměna zdroje tepla a  zavedení decent-
ralizační vzduchotechniky budou spolufi-
nancovány EU prostřednictvím Operační-
ho fondu Životního prostředí. 
O  tom, kolik práce se na  MŠ Habrmanova 
událo během obou etap rekonstrukce, se ši-

roká veřejnost a především rodiče dětí moh-
li přesvědčit ve  středu 9. září, kdy proběhla 
prohlídka objektu školky, kterého se účast-
nila také starostka města. „Přeji Vám, aby se 
vašim dětem v nově zrekonstruované školce lí-
bilo, aby domů odcházely se spoustou pěkných 
zážitků, na které budou vzpomínat ještě dlou-
ho po  dokončení předškolní docházky,“ řekla 
přítomným rodičům paní starostka. 

Během prázdnin také došlo k  rekonstruk-
cím sociálního zařízení ve  třídě „Sluníčka“ 
v objektu MŠ Vinohrady a ve třídě „Kuřátka“ 
v  objektu MŠ U  Koupaliště. Tyto investiční 
akce vyjdou městskou kasu na  362  000 Kč 
a  369  000 Kč. Město České Třebová dlouho-
době plánuje další opravy, které by měly vést 
ke zkvalitnění služeb a zvýšení kapacity ma-
teřských škol, protože poptávka po místech 
v nich postupně roste. 
Ještě letos budou zahájeny práce na  re-
konstrukci bývalé školy na  Lhotce, která 
bude uzpůsobena tak, aby mohla poskyt-
nout dočasné útočiště dětem z  MŠ U  Sta-
dionu, která by se měla v  příštím roce jako 
poslední školka ve  městě dočkat svého za-
teplení. 

Jiří Holý, mediální asistent města

Zateplení budovy MŠ Habrmanova / foto: Jiří Holý
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Vážení spoluobčané,
ani v úvodníku tohoto čísla Českotřebovské-
ho zpravodaje nemohu ponechat bez po-
všimnutí epidemiologickou situaci spojenou 
s  onemocněním COVID-19. Opět se zhor-
šující stav přináší řadu opatření a  je zřejmé, 
že i  podzim strávíme s  rouškami a  dalšími 
omezeními. Ačkoliv se názory na přijatá na-
řízení různí, je třeba je akceptovat a věřit, že 
přispějí k tomu, abychom nepříznivou situaci 
opět co nejdříve překonali. Je však nezbytné 
si přiznat, že ke zlepšení nepomohou žádné 
dokumenty a různá nařízení, ale zodpovědný 
přístup každého z  nás. Proto, prosím, dodr-
žujme preventivní opatření, a to zejména při 
kontaktu s ohroženými skupinami obyvatel.
Ačkoliv koronavirus je stále ještě velké téma, 
nejen jemu bude patřit letošní podzim. Po-
čátkem října nás čekají volby do  krajských 
zastupitelstev. Pro starosty by měla být kan-
didatura samozřejmostí, protože členství 
v  krajském zastupitelstvu, ale i  související 
spolupráce s krajem, je velkou výhodou a pří-
nosem pro města a obce. Proto jsem nabídku 
kandidovat přijala i  já. Oceňuji, že se letošní 
volební kampaň nevedla agresivně, ukázalo 
se, že bezprecedentní situace spojená s  ko-
ronavirovou krizí nás naučila více spolupra-
covat než hledat nedostatky u  politických 
protivníků. Věřím, že říjnové krajské volby 
přivedou do  zastupitelských lavic lidi, kteří 
mají zájem pracovat pro další rozvoj kraje 
i  jeho obcí a kteří budou pracovat s respek-
tem k  základním lidským hodnotám. Přeji 
Vám šťastnou volbu a našemu městu dobrou 
spolupráci se zvolenými krajskými reprezen-
tanty.
Svůj dnešní příspěvek bych ráda zakončila 
velmi srdečným poděkováním, a  to za  po-
čin v oblasti památkové péče. Bez okázalých 
zpráv a informací o dílčích krocích proběhlo 
restaurování „Svaté trojice“ v lokalitě Na Ho-
rách. Stalo se tak díky Jaroslavu Voltnerovi 
a jeho rodině, a za to je třeba vyslovit veliké 
díky a uznání. Úprav doznala i plocha, na kte-
ré je Svatá trojice umístěna, a bylo vytvořeno 
skutečně důstojné místo, které jistě bude lá-
kat k navštívení.
Vážení spoluobčané, přeji Vám především 
hodně zdraví a  co nejméně nepříznivých 
zpráv. 
S úctou

Magdaléna Peterková, starostka města

ZÁZEMÍ PRO ATLETICKÝ STADION  
V LETOŠNÍM ROCE NA SKALCE NEVYROSTE
Město Česká Třebová opakovaně žádalo pro-
střednictvím Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy České republiky o  udělení 
dotace na  vybudování tribun a  šaten pro 
atletický stadion Na  Skalce, zrekonstruo-
vaný v  roce 2018. Podmínkou pro přidělení 
dotace bylo, že stavba musí být započata 
i ukončena ještě v  letošním roce. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ještě v měsíci srpnu nebylo 
rozhodnutí o udělení dotace zveřejněno, ne-
bylo možné začít veškeré práce včas, aniž by 
existovalo riziko, že celá investice by musela 
být kompletně hrazena z městského rozpoč-
tu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se 
stavbou se v  letošním roce začínat nebude. 
Vedení města si je však vědomo potřeby do-

plnit atletický stadion o odpovídající zázemí 
a  bude tak iniciovat vznik nového projektu, 
který by mohl být kompletně hrazen měs-
tem. Momentálně se tak uvažuje o zajištění 
prostor potřebných pro sportovce formou 
mobilních buněk, které by s  sebou obnáše-
ly jen zlomkové finanční zatížení, než tomu 
bylo u původního projektu. Podmínky, které 
by muselo takové zázemí splňovat, nadefi-
nuje Sportovní komise Rady města, protože 
právě její členové nejlépe rozumí potřebám 
sportovců v našem městě. K samotné realiza-
ci stavby by poté mělo dojít v průběhu příš-
tího roku. 

Jiří Holý, mediální asistent města

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ
Volby do zastupitelstev krajů se v České Třebové uskuteční v 17 volebních okrscích v pá-
tek 2. 10. 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
Vstup do volební místnosti bude umožněn za dodržení mimořádných hygienicko protiepide-
miologických opatření, tzn., že volič musí mít zakrytá ústa a nos rouškou či jiným ochranným 
prostředkem. Současně upozorňujeme, že z  důvodu identifikace (ztotožnění) si volič 
na pokyn člena komise zakrytá ústa a nos rouškou odkryje a po provedeném ztotož-
nění si je opět zakryje. Dále doporučujeme, aby si voliči vzali s sebou vlastní psací potřeby. 
U každé volební místnosti budou k dispozici dezinfekční prostředky na ošetření rukou.
Osobám, jimž byla krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem nařízena karanténa 
nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 bude umožněno hlasování zvláštním způso-
bem. (zákon č. 350/2020 Sb., o  zvláštních způsobech hlasování). Pro tyto skupiny voličů 
byly zavedeny tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
Volební stanoviště budou zřízena pro každý okres a  budou uzpůsobena pro průjezd mo-
torového vozidla. Možnost hlasování tímto způsobem bude zajištěna ve středu 30. 9. 2020 
od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Místo volebního stanoviště bude upřesněno krajským úřadem. 
(pozn. pro okres ÚSTÍ NAD ORLICÍ parkoviště Aquaparku – letního koupaliště, ul. V Lukách, Ústí 
nad Orlicí)
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, v případě jeho uzavření
Po  nahlášení uzavření zařízení krajskou hygienickou stanicí bude krajským úřadem vyslá-
na speciální komise pro hlasování. Hlasovat tímto způsobem bude možné od  1. 10. 2020 
od 7:00 do 22:00 hodin a 2. 10. 2020 od 7:00 hodin do 18:00 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
Pokud občan v  nařízené karanténě či izolaci nebude moci využít drive-in hlasování, bude 
moci do  1. 10. 2020 do  20:00 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá o  příjezd speciální 
volební komise. Členové drive-in týmu přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem 
domů. Toto hlasování bude probíhat od  2. 10. 2020 od  7:00 do  22:00 hodin a  3. 10. 2020 
od 7:00 hodin do 14:00 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří přísluš-
níků Armády České republiky a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem.
Stanoviště pro hlasování z  motorového vozidla (drive-in hlasování) jsou zveřejně-
na na  stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje od  17. 9. 2020 v  sekci volby 
(www.pardubickykraj.cz/volby).

Věra Pirklová, tajemnice MěÚ

VI. A VII. ZMĚNA VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ  
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022
Dne 28. srpna 2020 převzala starostka města rezignaci pana Petra Poldaufa (Koalice pro Čes-
kou Třebovou) na funkci zastupitele města. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva měs-
ta měl nastoupit na uprázdněný mandát pan Bohuslav Mimra (Koalice pro Českou Třebovou). 
Dne 1. září 2020 převzala starostka města rezignaci pana Bohuslava Mimry (Koalice pro Čes-
kou Třebovou) na funkci zastupitele města. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva měs-
ta nastupuje na uprázdněný mandát dnem 2. září 2020 další náhradník, kterým je pan Jaro-
slav Badzik (Koalice pro Českou Třebovou). 

red

INFORMACE KE KORONAVIRU
Informační linka Hygienické služby České 
republiky ke koronaviru na tel. 1221 je k dis-
pozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin 
a o víkendu od 9 do 16:30 hodin. Dotazy ve-
řejnosti zodpoví proškolení medici a medič-
ky. Volání na uvedené číslo může být zpoplat-
něno dle tarifu operátora.
Další informace naleznete na  stránkách MZ 
ČR https://koronavirus.mzcr.cz/, pro aktuální 
nařízení či podmínky pro konání akcí sleduj-
te veřejnoprávní televizi nebo poslouchejte 
rozhlas.
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PRVNÍ STUPEŇ ZŠ ÚSTECKÁ MÁ NOVÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Během letošních prázdnin, které byly z  dů-
vodu výskytu koronaviru v  ČR o  něco delší, 
proběhla na ZŠ Ústecká 1. etapa rekonstruk-
ce hygienických zařízení budovy prvního 
stupně. Součástí těchto prací bylo zbudo-
vání nové kanalizační a  vodovodní přípojky 
i  nové vnitřní rozvody vody a  kanalizace. 
Vnitřní dispozice se změnily pro WC chlapců 
i dívek v prvním nadzemním podlaží a chlap-
ců ve druhém a třetím podlaží. Rekonstrukce 
zbývajících dvou WC dívek v druhém a třetím 
podlaží bude předmětem další etapy prací, 
která by měla proběhnout v  příštím roce. 
První etapa, která byla kompletně hrazena 

z městského rozpočtu vyšla na 5 100 000 Kč 
včetně DPH a  jedná se tak o  největší měst-
skou investici na základních školách v tomto 
roce. 

Další rekonstrukce probíhaly na ZŠ Habrma-
nova, kde došlo k opravám tříd včetně omí-
tek, elektroinstalace, zdravotechnických roz-
vodů a podlahových krytin. Tyto opravy vyšly 
město na  550  000 Kč. K  opravám tříd došlo 
také na  ZŠ Nádražní, kde byla předmětem 
prací za celkem 100 000 Kč výměna obkladů, 
umyvadel a průtokových ohřívačů.

Jiří Holý, mediální asistent města

VÝZVA PRO POŘADATELE AKCÍ
Město Česká Třebová vyzývá občany a po-
řadatele akcí v České Třebové k předložení 
návrhů akcí pro veřejnost, při jejichž ko-
nání by měla být zkrácena zákonem sta-
novená doba nočního klidu.
Na základě zákona č. 251/2016 Sb., o někte-
rých přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů připravuje město Česká Třebová obecně 
závaznou vyhlášku, která stanoví výjimečné 
případy (slavnosti, akce), při nichž je vymeze-
na kratší doba nočního klidu. 
Město Česká Třebová se proto obrací na obča-
ny, spolky (sportovní oddíly) nebo jiné práv-
nické osoby, aby nejpozději do 31. 10. 2020 
zaslali na Městský úřad Česká Třebová návrh 
akcí pro veřejnost, u kterých se domnívají, že 
by měly být ve vyhlášce uvedeny. V této lhů-
tě lze podat k předmětu výzvy i připomínky 
či jiné podněty. U stanovených akcí může být 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší, 
nebo při nich nemusí být doba nočního klidu 
dodržována. Dobou nočního klidu se rozumí 
doba od 22:00 do 6:00 hodin. 
Návrh by měl obsahovat:
• název akce,
• termín (datum a čas konání akce, nebo způ-

sob jeho určení),
• místo konání,
• návrh stanovení doby nočního klidu
• identifikační údaje pořadatele,
• zdůvodnění významu akce pro město,
• kontaktní údaje navrhovatele.
Návrh zašlete na adresu:
Městský úřad Česká Třebová, Odbor právní, 
Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová.
O konečné podobě obecně závazné vyhlášky 
rozhodne zastupitelstvo města.

Karel Honl, odbor právní MěÚ

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V úvodu jednání 14. září složil Jaroslav Badzik 
(Koalice pro Českou Třebovou) slib nového 
člena Zastupitelstva města Česká Třebová. 
Následně byl na uvolněné místo zvolen no-
vým radním města Michal Kadlec (Koalice 
pro Českou Třebovou), který nahradil Aleše 
Spirmana (27 statečných). 
Zastupitelé poté schválili rozpočtovou změ-
nu č. 3 v roce 2020 a projednali celkem sedm-
náct majetkových záležitostí.
Dle navrženého programu zastupitelstvo 
města odsouhlasilo zajištění financování čtyř 
investičních akcí v roce 2020 a 2021, na které 

město získalo dotace. Jedná se o stavbu cy-
klostezky Česká Třebová – Rybník, pořízení 
rekuperace a  zateplení MŠ U  Stadionu, roz-
šíření expozice Velorex v  městském muzeu 
a stavbu Regionálního centra pro nakládání 
s  odpady, které by mělo vzniknout v  rámci 
skládky u  obce Třebovice a  obsahovat mo-
derní třídírnu a kompostárnu. 
V  dalších bodech programu byla schválena 
individuální dotace ve výši 200 tis. korun pro 
Nadační fond S námi je tu lépe! a znovu byl 
zvolen jako přísedící okresního soudu Josef 
Augustiňák.
Na závěr dle doporučení dopravní komise 
a rady města vybralo zastupitelstvo měs-
ta červenou variantu plánovaného silnič-
ního obchvatu města. S touto variantou by 
mělo dále pracovat Ředitelství silnic a dálnic 
při podání žádosti o Stanovisko k posouzení 
vlivů na životní prostředí (EIA) u části stavby 
Česká Třebová – Opatov. 
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des-
ce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz. Příští jednání zastu-
pitelstva města je naplánováno na 7. prosin-
ce.

red

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Nové sociální zařízení na ZŠ Ústecká / foto: Jiří Holý

Jednání zastupitelstva města 14. 9. 2020 /  
foto: Hana Sychrová
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Dne 3. října 2020 uplyne 
5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá maminka, babička 
a prababička, 
paní Věra Hýblová.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: synové s rodinami.

Dne 2. října 2020 uplyne 
20 let od chvíle, kdy 
z našeho středu odešel 
manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
MUDr. Pavel Štěpánek.
Stále s láskou vzpo-
mínáme. Kdo jste jej 
znal, věnujte mu s námi 

tichou vzpomínku. 
Manželka a děti s rodinami.

Dne 17. října uplyne 
6 let od chvíle, kdy nás 
opustila maminka, ba-
bička a prababička paní 
Vojtěška Vohralíková.
Stále vzpomínáme 
a děkujeme všem, kteří 
si vzpomenou s námi.

S láskou děti s rodinami.

Dne 9. září 2020 
uplynulo 24 dlouhých 
bolestných let od chvíle, 
kdy nás tragicky opus-
tila naše drahá dcera 
Anička Kristková, 
rozená Štarmanová, bez 
slůvka rozloučení a její 
vnouček Daneček.

Stále vzpomínáme: maminka, děti, bratr 
s rodinou.

Dne 18. října 2020 uply-
ne již pět let, co zemřela 
a opustila nás naše milá 
maminka, teta, babička 
a prababička, paní 
Blanka Zoubelová, 
roz. Kužílková.
Stále vzpomínáme 
a děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi. 
Syn a dcera s rodinami.

Dne 1. října 2020 uplyne 
30 let od chvíle, kdy nás 
ve věku 26 let předešel 
na věčnost a ukázal 
směr pan Petr Rybka.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají: Jiřina, matka, Petr, syn, 
Jaroslav, bratr a ostatní příbuzní

V září jsme si připomněli 
již 30. výročí úmrtí 
mého manžela, 
pana Ignáce Páleníka.
Děkujeme všem, 
kdo mu věnují 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: manželka, syn s rodinou.

Dne 23. září 2020 uply-
nul první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička, 
paní Marie Rousková.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 23. října 2020 
uplyne 15 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 
milovaná manželka, ma-
minka a babička, paní 
Božena Záleská.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Vzpomíná manžel Vladimír, syn Vladimír 
s rodinou a dcera Božena s rodinou. 

Dne 23. října 2020 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustil man-
žel, tatínek, dědeček 
a pradědeček Miloslav 
Radimecký. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 3. října 2020 už 
to bude 5 let, kdy nás 
navždy opustila drahá 
maminka, babička 
a prababička, paní 
Adéla Najmanová.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná vnučka Adéla a synové 
František, Zdenek a Luděk s rodinami.

Dne 16. října 2020 uply-
ne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manžel-
ka, maminka, babička 
a prababička, paní 
Boženka Kubrtová.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel 
Josef, dcera Hana a syn Petr s rodinami.

Dne 27. září 2020 uply-
nuly čtyři roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan Zdeněk Špatenka.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu spolu 
s námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 28. října 2020 uply-
ne 18 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Jindřich Přívratský.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají: manželka a dcery s rodinami.

Dne 4. října 2020 
uplyne 10 dlouhých let 
od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, 
paní Evy Holečkové.
Děkujeme všem, 
kteří si spolu s námi 
vzpomenou.

Vzpomíná dcera Hana s rodinou.
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ZEMŘELA JINDŘIŠKA VANÍČKOVÁ
V sobotu 12. 9. zemřela ve věku 86 let  paní 
Jindřiška Vaníčková, známá českotřebov-
ská učitelka hudby.
Jindřiška byla od  dětství vedena k  hudbě 
– tatínek byl amatérský houslista, v  rodině 
se hodně zpívalo. Hodiny klavíru začala na-
vštěvovat u významné třebovské pedagožky 
Marie Pachové, s níž přešla po válce na měst-
skou hudební školu a  její žákyní zůstala až 
do maturity.  
Pokud jde o  všeobecné základní a  střední 
vzdělání, byla Jindřiška typickou „obětí“ ně-
kolika reforem našeho poválečného školství. 
Po ukončení pěti tříd obecné školy nastoupi-
la na reálné gymnázium, po jeho zrušení se 
vrátila do 9. třídy měšťanské školy. Poté byla 
přijata na čtyřleté gymnázium, na němž ma-
turovala v roce 1953. Poté nastoupila v rám-
ci náborové akce jako komerční kancelista 
u ČSD a pracovala zde do roku 1958.
V  té době se seznámila s  Eduardem Vaníč-
kem a roku 1955 se za něho provdala. Eduard 
Vaníček (1926) pocházel z Kostelce nad Čer-
nými lesy. Jako vynikající houslista studoval 
na  Mistrovské škole Pražské konzervatoře 
u Jindřicha Felda, studium však nedokončil. 
Během základní vojenské služby v  Armád-
ním uměleckém souboru se zapletl do  ší-
ření ilegálních letáků, a byl proto odsouzen 
k  ročnímu nepodmíněnému trestu, který si 
odpykal na dole v Kladně. Po propuštění při-
jal nabídku strýce Jaroslava Vaníčka, ředitele 
hudební školy v České Třebové, a v roce 1951 
zde nastoupil jako učitel houslí.
V roce 1958 se manželům narodil syn Eduard. 
V té době se stal novým ředitelem třebovské 
hudební školy Antonín Šimeček, který sem 
byl nedobrovolně přeřazen z  ředitelského 
postu v Ústí nad Orlicí. Šimeček Jindřišce na-
bídl místo externí učitelky klavíru na polovič-
ní úvazek, který byl po  pěti letech změněn 
na stálý pracovní poměr.
Na  Šimečkův popud si Jindřiška Vaníčková 
doplnila potřebné vzdělání: v  roce 1966 za-
čala dálkově studovat klavír na konzervatoři 
v  Brně u  Jiřího Doležala. Šestileté studium 
zvládla za pět let a v roce 1971 získala abso-
lutoriem konzervatoře plnou aprobaci.

Po  odchodu Antonína Šimečka na  místo 
krajského inspektora Lidových škol umění 
se v  roce 1975 stal novým ředitelem školy 
Eduard Vaníček. Obětavá Jindřiška po celých 
deset let zastávala funkci jeho zástupkyně 
a starala se hlavně o administrativu a běžný 
každodenní chod školy. Po  manželově od-
chodu do důchodu v roce 1986 se A. Šimeček 
v rámci snahy o zachování kontinuity vedení 
školy zasadil o to, že na ředitelské místo na-
stoupila Jindřiška.
Jindřiška odešla do  důchodu v  roce 1992, 
novému řediteli Bohuslavu Mimrovi pomá-
hala v jeho začátcích v nové funkci z pozice 
zástupkyně. V letech 1995–2007 pak na čás-
tečný úvazek vyučovala klavír na ZUŠ v Ústí 
nad Orlicí.
Do pedagogického, společenského a hlavně 
hudebního života ve  městě se Jindřiška Va-
níčková zapojila i mnoha jinými způsoby. Jen 
krátkou epizodu představovalo pedagogic-
ké působení na  místním gymnáziu. Naproti 
tomu v  Domově dětí a  mládeže vyučova-
la deset let klavír, vedle toho tam založila 
dívčí pěvecký sbor, se kterým vystupovala 
při různých společenských příležitostech. 
Na  popud ředitelky Jany Endyšové založila 
také divadelní kroužek, s  nímž v  průběhu 
let nastudovala celkem deset pohádek, ur-

ÚMRTÍ
Zdeněk Karger (77 let), Česká Třebová
Jan Píša (85 let), Česká Třebová
Irča Chudá (89 let), Česká Třebová
Jiřina Peringerová (82 let), Česká Třebová
Josef Bergr (69 let), Česká Třebová
Libuše Průchová (67 let), Česká Třebová
Jan Chlumecký (95 let), Česká Třebová
Naděžda Skalová (88 let), Česká Třebová
Petr Vaško (71 let), Česká Třebová
Jindřich Dvořák (64 let), Česká Třebová
Jan Horák (55 let), Česká Třebová
Tesař Bohumír (87 let), Duderstadt BRD
Zdeněk Kaška (64 let), Česká Třebová
Jan Pávek (68 let), Česká Třebová
Ivan Kolárik (75 let), Česká Třebová
Jindřiška Vaníčková (86 let), Česká Třebová

Vzpomínáme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem za  účast při 
smutečním rozloučení s  panem Janem Páv-
kem, za osobní i písemné projevy soustrasti 
a slova útěchy.
Rovněž děkujeme za  profesionální přístup 
a vstřícnost Pohřební službě Eko Bi s. r. o. Čes-
ká Třebová a paní Marii Hubálkové za krásné 
květinové vazby. 

Rodina Pávkova

Dne 31. 10. 2020 uplyne 
5 let, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Josef Kužela.

S láskou vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 18. října 2020 uply-
nou 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, 
tchán, dědeček a bratr, 
pan František Hons.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Libor, syn 

s manželkou, Tomáš a David, vnuci, Hana 
a Zdena, sestry s rodinami.

čených především pro děti mateřských škol. 
Významné bylo také její členství v Komorním 
pěveckém sboru českotřebovských učite-
lek, který založil a vedl A. Šimeček. Jindřiška 
v  něm nejen zpívala, ale zastávala i  místo 
předsedkyně sboru a z této pozice zásadním 
způsobem pomáhala s organizací a adminis-
trativou zkoušek a koncertů. Také se později 
příležitostně podílela na přípravě pěveckých 
a recitačních vystoupení dětí při svatbách či 
vítání občánků.
Největším oceněním pro každého pedagoga 
jsou úspěchy jeho žáků. Jindřiška Vaníčková 
vychovala za svůj život mnoho žáků, kteří se 
významným způsobem uplatnili ve  své bu-
doucí profesi. Osvědčila se také jako výborná 
učitelka obligátního klavíru pro houslisty.
Ke klavíru vedla i svého syna Eduarda, který 
po  absolvování Pražské konzervatoře půso-
bil jako přední violista nejprve v  orchestru 
Virtuosi di Praga a nyní je členem Symfonic-
kého orchestru Českého rozhlasu.
Připomeňme si ještě loňský podzim a  zde 
především koncert pro tři jubilanty: Jindřišku 
Vaníčkovou (85), Janu Pasekovou (90) a  Jo-
sefa Petráka (85). Zde se zdála ještě Jindřiš-
ka Vaníčková v dobré kondici. I v  této době 
však potřebovala soustavnou lékařskou péči 
a  pomoc, vděčně vzpomínala na  všechny, 
kteří ji pravidelně navštěvovali, např. její žáci, 
zejména pak vždy připomínala vynikající ko-
lektiv pracovnic Domu dětí a mládeže. 
Celoživotní práce, kterou Jindřiška Vaníčková 
odvedla pro českotřebovskou hudební školu, 
ať již v podobě LŠU nebo ZUŠ, nebude zapo-
menuta. Čest její památce!

Milan Mikolecký

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány v periodiku na základě objednávky 
u Pohřební služby městské společnosti Eko Bi, s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Cena za otištění jedné vzpomínky v periodiku je stanovena na 200 Kč.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ŘÍJNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

70 LET
Štusáková Jiřina 1. 10. 1950 Lhotka
Limberská Ivanka 3. 10. 1950 Česká Třebová
Myšáková Alena 14. 10. 1950 Česká Třebová
Krištof Jaroslav 19. 10. 1950 Česká Třebová
Němcová Libuše 23. 10. 1950 Česká Třebová
Novotná Marie 24. 10. 1950 Česká Třebová
Manová Eva 28. 10. 1950 Česká Třebová
Pastyřík Miloš 30. 10. 1950 Česká Třebová

75 LET
Čech František 5. 10. 1945 Česká Třebová
Štanclová Marie 20. 10. 1945 Česká Třebová
Řeháková Irena 23. 10. 1945 Parník
Štusák Bohumír 23. 10. 1945 Lhotka
Chaloupka Jindřich 24. 10. 1945 Parník
Navrátil Bořivoj 29. 10. 1945 Česká Třebová
Mgr. Kolářová Marcela 30. 10. 1945 Česká Třebová

80 LET
Kolář Jindřich 4. 10. 1940 Česká Třebová
Faltýnek Miroslav 24. 10. 1940 Česká Třebová

85 LET
Beran Hynek 4. 10. 1935 Parník
Doleček Leopold 9. 10. 1935 Česká Třebová
Mračínová Božena 25. 10. 1935 Česká Třebová
Novák František 26. 10. 1935 Česká Třebová

SŇATKY
Ondřej Špinar, Česká Třebová 
a Lenka Krajíčková, Česká Třebová
Ing. Tomáš Kalina, Česká Třebová 
a Mgr. Jana Hekrlová, Česká Třebová
Daniel Novák, Česká Třebová 
a Martina Lišková, Česká Třebová
Martin Smola, Česká Třebová 
a Ivana Babišová, Česká Třebová
Karel Šereš, Budyně nad Ohří 
a Monika Miková, Česká Třebová
Lukáš Borecký, Praha 
a Tereza Klaclová, Česká Třebová
Libor Bláha, Praha 
a Zuzana Herudková, Chuchelná
Pavel Motl, Česká Třebová 
a Jana Snítilá, Česká Třebová
Filip Hejl, Třebovice 
a Dagmar Hrkalová, Třebovice
Rudolf Martinec, Žamberk 
a Michaela Vlasáková, Žamberk

Gratulujeme novomanželům.

ZPRÁVY Z LINKY 156
CHTĚL SE NAVEČEŘET,  
ALE MÁLEM VYHOŘEL
Dne 10. 8. 2020 ve  23:06 hodin vyjela hlíd-
ka MP k  požáru na  sídliště Borek. Na  místě 
bylo zjištěno, že majitel bytu si ohříval veče-
ři. Začal se věnovat jiné činnosti a na večeři 
zapomněl. Z   bytu se začal valit dým, proto 
na  místo byli přivolání hasiči. Tentokrát to 
dobře dopadlo, jen trochu zakouřený byt.

CHTĚLA MLSAT, ALE PLATIT NE
Dne 13. 8. 2020 v  5:07 hodin byla přivolá-
na hlídka MP do  supermarketu BILLA, kde 
byla přistižena zákaznice při odcizení zboží. 
Na místě hlídka MP zjistila, že D. S. si nabrala 
do  košíku 14 ks čokolád, které pak pronesla 
za pokladnu bez placení, kde byla zadržena 
ostrahou. Za své jednání byla vyřešena v pří-
kazním řízení.

SLOŽKY IZS SE UTKALY PO OSMÉ
Dne 4. září 2020 se ve  sportovním areálu 
obce Třebovice utkaly již po osmé složky IZS 
v  nohejbalovém turnaji, který pořádá Měst-
ská policie Česká Třebová ve  spolupráci se 
Sportovním klubem MP. V  letošním roce se 
turnaje zúčastnilo celkem 11 družstev, včet-
ně družstva Polície SK z partnerského města 
Svit. Turnaj proběhl v  příjemné a  přátelské 
atmosféře. Vítězem turnaje se nakonec sta-
lo družstvo SDH Svinná. Závěrem bych chtěl 
poděkovat Všem sponzorům a  účastníkům 
celého klání.
Kompletní pořadí: 
1. SDH Svinná
2. Polícia SK Svit
3. ZZS PAK1
4. SDH Třebovice
5. HZD ČT Dráha
6. HZS ÚO 3
7. MP ČT 1
8. HZD ÚO 2
9. HZD ÚO 1
10. OO PČR 
11. MP ČT 2

Petr Vencl, velitel MP
Uzávěrka příštího čísla 

je 14. října 2020.
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Nohejbalový turnaj složek IZS

90 LET
Vrba Zdeněk 10. 10. 1930 Česká Třebová

91 LET
Jansová Marie 3. 10. 1929 Parník
Kovářová Vlasta 11. 10. 1929 Česká Třebová
Luzar Jan 28. 10. 1929 Česká Třebová

94 LET
Vaňková Miluše 24. 10. 1926 Česká Třebová
Jarolímová Eliška 30. 10. 1926 Česká Třebová

96 LET
Ryglová Zdenka 12. 10. 1924 Česká Třebová

97 LET
Martinková Marta 29. 10. 1923 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

CHOVAL SE PODEZŘELE
Dne 14. 8. 2020 v  dopoledních hodinách 
vyjela hlídka MP na  ulici Dr.  E. Beneše, kde 
na  upozornění občanů seděl muž, který 
se choval podezřele. Hlídka MP provedla 
na místě kontrolu muže, ve kterém byl zjištěn 
D. H. Lustrací na Policii ČR bylo zjištěno, že je 
v pátrání, proto byl převezen na Obvodní od-
dělení Policie ČR k dalšímu opatření.

CHTĚL SI LAKOVAT NEHTY
Dne 14. 8. 2020 v 17:50 hodin byla přivolána 
hlídka MP do  supermarketu Kaufland, kde 
byl přistižen ostrahou zákazník při krádeži 
zboží. Na místě bylo zjištěno, že R. V. se chtěl 
líbit, proto zřejmě pronesl za  pokladu bez 
zaplacení lak na nehty. Byl na místě vyřešen 
v příkazním řízení.

POŽÍVAL ALKOHOL NA VEŘEJNOSTI
Dne 16. 8. 2020 ve 13:00 hodin vyjela hlídka 
MP na sídliště Borek, kde mělo docházet k na-
rušování veřejného pořádku. Hlídka na místě 
zjistila M. A., který zde požíval alkoholické 
nápoje, ačkoliv je to zde zakázáno obecně 
závaznou vyhláškou, a choval se nevhodně. 
Za své jednání byl odměněn v příkazním ří-
zení.

CHTĚL PŘEDPOVÍDAT POČASÍ
Dne 18. 8. 2020 ve 21:49 hodin vyjela hlídka 
MP na  oznámení krádeže v  supermarketu 
Kaufland. Po  příjezdu hlídky MP na  místo 
bylo zjištěno, že T. Š. chtěl zřejmě předpo-
vídat počasí, proto si vyhlédl meteostanici, 
kterou si vzal, ale u pokladny ji nezaplatil. Věc 
byla vyřešena v příkazním řízení.

Petr Vencl, velitel MP
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2. ROČNÍK RAPID TURNAJE O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO
V  sobotu 5. září se uskutečnil již 2. ročník. Ačkoliv to pár dní před zahájením nevypadalo, 
nakonec dorazilo 45 šachistů z blízkého i širokého okolí, kteří si zahráli příjemný turnaj v krás-
ném prostředí hospůdky u  Sitařů v  malebné vesničce Kozlov u  České Třebové. Jak to celé 
probíhalo?
Skladba startovního pole byla velmi různorodá. Zahráli si hráči různého věku (nejmladšímu 
bylo 6 let a nejstaršímu skoro 80 let) a různé výkonnosti – od ryzích amatérů až po velmi zku-
šené šachisty v čele s dvěma mezinárodními mistry.
Turnaj se tradičně těšil velké pozornosti. Jednak se konal pod záštitou hejtmana Pardubické-
ho kraje Martina Netolického a zavítala sem i třebovská paní starostka Magdaléna Peterková, 
která má ke Kozlovu speciální vztah. Stejně jako loni přijela i regionální televize, aby natočila 
reportáž.
Z  vítězství se stylem start–cíl radoval hlavní favorit, mezinárodní mistr Martin Červený (ŠK 
Duras), se ziskem 8 bodů z  9 partií. Na  druhém místě se umístil loňský vítěz Aleš Jedlička 
(Polabiny) se ziskem 7 bodů a na třetím největší překvapení turnaje – ústecký Pavel Holásek. 
Finanční ceny byly pro prvních 5 hráčů, nicméně nějakou zajímavou věcnou cenu si odnesli 
všichni. 
Nejlepším českotřebovským hráčem se stal hlavní organizátor Ivo Prax, který v  posledním 
kole ustál drtivý útok svého oddílového kolegy a ředitele turnaje Lukáše Hurta, partii zremi-
zoval a díky tomu se umístil na 9. místě, zatímco Lukáš skončil až 14.
Radost nám udělali hlavně naši junioři, kteří v hodně partiích ukázali, že se s nimi musí počí-
tat. Nejlepším hráčem do patnácti let byl právě domácí Karel Sixta, nejmladším pak také náš 
Vít Válek, pro kterého to byl v šesti letech první turnaj v životě.
Co říci na závěr? Jsme rádi, že se i druhý ročník turnaje povedl a že i přes nepříznivé okolnosti, 
které nemůžeme ovlivnit, dorazilo skoro stejně hráčů jako loni. Věříme, že se všem líbilo a že 
na třetí ročník dorazí minimálně stejný počet hráčů. A slibujeme, že na třetím ročníku už se 
do chaloupky Maxe Švabinského, která je letos celý rok uzavřena kvůli rekonstrukci, půjdeme 
podívat!

POZVÁNKA NA 5. TURNAJ 
ČESKOTŘEBOVSKÉ BLESKOVÉ  
ŠACHOVÉ LIGY
Zveme vás na  již 5. turnaj bleskové ligy. 
Jedná se o sedmikolový turnaj, který se hra-
je ve  zrychleném tempu 5 minut na  partii 
a 3 sekundy za každý provedený tah. Turnaj 
si již získal pozornost lokálních hráčů. Přijďte 
si zahrát v úterý 20. 10. od 18 hodin do pi-
vovaru Faltus. Těšíme se na vás. 

Šachový klub Česká Třebová

JABKANCOVÁ POUŤ SE V LETOŠNÍM ROCE NEUSKUTEČNÍ
V polovině září dospěli členové Spolku od sv. Kateřiny k důležitému rozhodnutí. Tradiční Jabkancová pouť, která se měla tento rok konat v na-
šem městě již po šedesáté, se letos neuskuteční.
„Vzhledem k nezlepšující se koronavirové situaci, jsme k tomuto závěru dospěli na své pondělní členské schůzi. Nejsme totiž schopni zabezpečit 
v  současné době povinná bezpečnostní opatření, jako jsou rozestupy a  rozdělení účastníků do  sektorů. Pro zabezpečení těchto podmínek nám 
schází finanční i personální kapacity. V rouškách by bylo také obtížné při nepřetržitém dvanáctihodinovém zápřahu a teplu vyrábět jabkance. Vzhle-
dem k tomu, že se situace neustále zhoršuje, nemůžeme si dovolit riskovat nákup potravin, které by se nám v případě zákazu konání veřejných akcí 
nepovedlo zkonzumovat,“ řekla zástupkyně spolku Eva Motyčková, která také nastínila plány na příští rok. „Jubilejní šedesátou Jabkancovou 
pouť uspořádáme v příštím roce. Věříme, že se bude moci odehrát v důstojnějších a klidnějších podmínkách, než by tomu bylo letos,“ uvedla paní 
Motyčková. „Je mi velice líto, že se letos Jabkancová pouť neuskuteční, ale chápu rozhodnutí členů Spolku od sv. Kateřiny, které považuji v současné 
situaci za rozumné,“ řekla Magdaléna Peterková, starostka města Česká Třebová, které je významným a tradičním partnerem akce.
Spolek od sv. Kateřiny vznikl v roce 1989 a následně převzal pořadatelství Jabkacové pouti, která se stala nedílnou součástí kulturního a spole-
čenského kalendáře občanů našeho města. K přeložení akce nedochází historicky poprvé. V roce 1982 byla Jabkancová pouť přesunuta z dů-
vodu státního smutku, který byl vyhlášen v reakci na úmrtí Leonida Iljiče Brežněva. Jabkancová pouť se letos měla uskutečnit 21. listopadu.

Jiří Holý, mediální asistent města

Nejlepší hráči spolu s organizátory turnaje O pohár Maxe Švabinského / foto: archiv Šachový klub Česká Třebová
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250 LET OD OTEVŘENÍ RESTAURACE NA HORÁCH
Nejstarším restauračním zařízením v Čes-
ké Třebové je hostinec Na  Horách, který 
slouží svému účelu rovných 250 let. Posta-
ven byl v  krásném přírodním prostředí, 
ležícím nad Českou Třebovou ve  výši cca 
500 m, 2 km jihozápadně od  města. Hory 
jsou ze všech stran obklopeny hlubokými 
lesy a  svojí dokonalou polohou od  dáv-
ných časů lákají k odpočinku a rekreaci. 
Jak většina obyvatel našeho města jistě zná, 
Hory bývaly v minulosti lázněmi s hostincem. 
Jejich popularita vešla ve známost z prame-
ne, údajně léčivé vody, vyvěrající pod kaplí 
P. Marie Pomocné. Pramen, původně známý 
pod názvem Pavlova studánka, prý vyléčil 
mnoho lidí, kteří si v něm omývali části své-
ho těla, koupali se v ní a ze zdejšího pramene 
si též omývali oči. Mnoho z nás si jistě vzpo-
mene, kterak o  léčivém účinku ledové vody 
na  oči slýchali v  dětství od  svých babiček 
či rodičů. Sám, když zavítám na  Hory, tuto 
tradici dodnes dodržuji. Na stromě nad stu-
dánkou byl tehdy umístěn obrázek P. Marie. 
Ten později nahradila již vzpomenutá kap-
le. V  blízkosti pramene vznikly tehdy první 
lázně, a byla zde postavena dřevěná bouda, 
sloužící k  přenocování poutníků. Po  jejím 
zboření byla v roce 1770 vystavěna dřevěná 
budova hostince s lázněmi, na místě, na kte-
rém je hostinec dodnes. V lázních býval pří-
tomen lazebník, který kromě jejich obsluhy 
také nemocným pouštěl žilou a  přikládal 
baňky. Lázně bývaly pronajímány. V  roce 
1822 byl nájemcem Lorenc Unzeitik a  roku 
1819 měl hostinec pronajatý Ondřej Gregar. 
Vraťme se zpět k  hostinci. Původně to byla 
veliká roubená stavba, úzkou zahradou od-
dělená od  lázní. Stála na  metr vysoké ka-
menné podezdívce. Vazba krovu spočívala 
na  trámech a  nárožních sloupech. Sál hos-
tince měl čtyři okna v  čelní zdi, další čtyři 
okna byla potom po stranách. Tuto podobu 
měl hostinec Na  Horách až do  února roku 
1868, kdy celý objekt, tedy včetně lázní, vy-

hořel. Neštěstí zavinila služebná Tereza, kte-
rá si o masopustní merendě svítila na cestu 
do  spíže loučí a  od  spadlého oharku vznikl 
právě tento požár, který celý komplex budov 
do  základů zničil. Spáleniště koupil místní 
obchodník, starosta města, spoluzakladatel 
Sokola a  hasičského sboru, majitel domu 
čp. 74 v  Hýblově ulici u  kostela, Jan Rybič-
ka. Jemu zde v roce 1869 vystavěl první tře-
bovský stavitel Jan Žák novou, tentokrát již 
zděnou budovu, ukrývající ve  svém nitru, 
kromě hostince se sálem a  lázní, také hos-
podářské prostory. Jedná se o budovu, jejíž 
pravá část, tedy hostinec, zde zůstala zacho-
vána dodnes. Voda do  lázní byla sváděna 
železným potrubím z nedalekého pramene. 
V lázních vznikly kabiny s vanami a pokojíky 
k  ubytování hostů. Jan Rybička se věnoval 
své obchodní činnosti v domě čp. 74 a Hory 
pronajímal. Jako první se zde objevil Franti-
šek Minihofer z Prahy. Již tehdy se na Horách, 
v prostorách sálu hostince, v zimním období 
odbývaly plesy. V roce 1888 Hory získal nový 
majitel. Stal se jím Theodor Tobolář, nájemce 
hotelu Hvězda v Litomyšli. Nový majitel však 
po roce zemřel a majitelkou Hor se stala jeho 
manželka Anna. Roku 1892 Hory zakoupil 
českotřebovský občan Antonín Hýbl. Ten 
však na Horách špatně hospodařil a celý ob-
jekt přišel do soudní dražby. V ní Hory zakou-
pil Alois Klaschka, rodák z Třebovice, občan 
německé národnosti, spolu se svou man-
želkou, ovdovělou Tobolářovou. Za  Aloise 
Klaschky došlo ke zrušení lázní a v jejich ob-
jektu vznikly pokojíky pro letní hosty. Bylo 
zde několik stálých, kteří se na  Hory vraceli 
opakovaně. Alois Klaschka vešel ve známost 
svojí špatnou češtinou. Jeho typickou mluvu 
zaznamenal ve  svých strojopisných Pamě-
tech zdejší rodák, ing. Eduard Stříbrný. Alois 
Klaschka si také nechal zhotovit vlastní skle-
nice na pivo, opatřené litým nápisem: „Alois 
Klaschka Na Hori“. Nápis na sklenici dokládá 
jeho špatnou výslovnost. V roce 1927 převzal 

Hory jeho syn Karel. V této době pokračovalo 
pozvolné chátrání budov na  Horách, neboť 
ani jeden z  obou Klaschků do  jejich zvele-
bení nijak neinvestoval. V  roce 1945 Karel 
Klaschka, spolu s  rodinou, v  rámci odsunu 
odešel do Německa a Hory přivítaly nového 
hostinského. Stal se jím rodák z Parníka, Felix 
Křížek, vyučený číšník v  Nádražní restauraci 
Arnošta Egerta. Na  Hory přišel jako národ-
ní správce, později se stal jejich majitelem. 
Na Horách žil spolu s manželkou Janou, kte-
rá kralovala ve  zdejší kuchyni, a  také spolu 
s  dětmi, synem Felixem ml. a  dcerou Janou 
ml. Na Horách Felix Křížek zavedl zdejší spe-
cialitu – olomoucké syrečky a  stal se zde 
populárním hostinským a  celého areálu si 
velice hleděl. Spojení Hory-Křížek-syrečky se 
brzy stalo pojmem. Věnoval se také domá-
címu hospodářství, které bylo součástí hos-
tince. Na Horách Felix Křížek s rodinou zůstal 
i po roce 1960, kdy byly znárodněny a staly 
se součástí n. p. R a J, Vysoké Mýto. Do roku 
1970 zde působil jako vedoucí. V  této 
době Hory doslovně chátraly před očima. 
Od 1. ledna 1967 se Hory dostaly do správy 
Východočeské armaturky, n. p. Česká Třebo-
vá, která zahájila rekonstrukci hostince. Bo-
hužel však lázně chátraly dále a byly v dalších 
letech odstraněny. Koncem 80. let 20. století 
došlo ke zboření zdejšího průjezdu se suchý-
mi klozety a  na  jejich místě vystavěn nový 
vstup do restaurace, jehož součástí byl také 
nový pivní sklep. Ten dosavadní klenutý, leží-
cí pod hostincem, byl přestaven na vinárnu. 
V této době se zde vystřídala celá řada hos-
tinských. Ze všech jmenujme např. vedou-
cího Miroslava Šponara nebo jeho kolegy, 
pány Kršku a Kotyzu. 
Po roce 1989 se začala psát novodobá histo-
rie Hor. Došlo k jejich navrácení Felixu Křížko-
vi a objevuje se zde nový nájemce Miloš Po-
pelka se svojí rodinou, který se snažil navázat 
na někdejší popularitu Hor. V poslední době 
opět Hory změnily majitele. Stal se jím pan 
Miroslav Seďa a Hory jsou stále cílem vychá-
zek občanů z  našeho města nebo okolních 
chatařů. 
Hory byly a  dosud jsou inspirací zdejším 
fotografům a  výtvarníkům. Ze všech může-
me jmenovat např. fotografy Karla Aligera 
a Františka Brokeše, z výtvarníků potom Kar-
la Tomše a Vlastimilu Babákovou.

Martin Šebela

POZVÁNKA NA VOJTŮV POCHOD 2020

Letošní 21. ročník tradiční procházky na čer-
stvém vzduchu místo předvánočního shonu 
se uskuteční už 28. listopadu namísto druhé 
prosincové soboty. Sraz bude jako obvykle 
v  10 hodin dopoledne v  Kozlově u  horního 
rybníka. Trasa povede přes Kozlov, Pazuchu, 
Strakov, Janov a zpět do Kozlova do Hospůd-
ky u Sitařů.
Místní i hosté, kteří se na cestu vydají každý 
svým tempem, mohou využít občerstvení 
po cestě v hospůdkách. 
Na pochod zve organizátor

Vojtěch Heger
Restaurace Na Horách / foto z archivu Martina Šebely
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LIDSKÝ HŘEJIVÝ PARK ANEB LAVIČKOVÝ PIKNIK
Neděle dopoledne 13. září 2020, slunečný 
den, procházím se se svou sestrou v Zábře-
hu na  Moravě nádhernými Bezručovými 
sady v  blízkosti kostela svaté Barbory. Už 
zdálky vidím pohodovou dvojici střední-
ho věku sedící na  lavičce na hlavní parkové 
cestě. Přicházím blíž, vnímám jejich radost 
a vidím, že mezi nimi je proutěný bílý košík, 
v něm termoska, kelímek se smetanou a pár 
kousků bábovky… Oba popíjejí kávu z por-
celánových hrníčků s  jemným růžičkovým 
dekorem. S úsměvem jsme se vzájemně po-
zdravili a já s obdivem kvitovala jejich nápad 
dát si nedělní kafíčko na lavičce ve sluncem 
zalitém parku. Pikniky v trávě jsou celkem už 
dnes běžně k  vidění, ale lavičkové že vidím 
poprvé.
„Však si pojďte dát kafe s námi,“ zve nás spon-
tánně dvojice „hrníčků máme dost, kafe i bá-
bovky také…“ a už nám nalévají kávu. Chvíli 
jsme se obě zdráhaly, ale náš ostych vzal 
v síle upřímného pozvání brzy zasvé. „Měli tu 
být s  námi naši přátelé, ale nepřišli… takže 
si pojďte vzít s  námi…“ dodávají a  už nám 

do kávy přidávají smetanu a podávají domá-
cí bábovku…
Sváteční nedělní atmosféra, krásný den 
a bezprostřednost oné dvojice přispěly k po-
hodě, jakou jsem mezi nahodile se setkavší-
mi lidmi už dlouho nezažila. Po nějaké chvíli 
se objevili manželé s pejskem, kteří doplnili 
naše setkání, přisedli na  lavičku a  rozvinulo 
se krásné sousedské povídání, kterého bych 
se opravdu nenadála… Stále byla témata, 
která nám přicházela na mysl, žádná negace, 
radost, optimismus, tolerance… a  tak jsem 
se mimo jiné dozvěděla, že tvůrcové těchto 
nedělně-dopoledních setkání mají vizi, že by 
takto měly a mohly „ožít“ všechny ty lavičky 
v  tomto parku. „Vždyť je čas, kdy se má od-
počinout od  běžných povinností a  starostí 
a  prostor k  radosti ze života a  krásné příro-
dy…“
Sestřin spěch k  vaření nedělního oběda se 
rozplynul jako pára a  ani se nám nechtělo 
odcházet z  tohoto parku, který ke  svému 
půvabu získal jakýsi čtvrtý rozměr… rozměr 
lidskosti, dobré vůle, pěkných sousedských 

vztahů, lidské vzájemnosti a radosti ze života 
navzdory nejistotám této doby. 
A tak nemohu nesdílet tuto zkušenost a snad 
i  výzvu a  inspiraci pro lidi dobré vůle, kte-
ří ještě umí trávit sváteční chvíle jinak než 
doma před televizí… A  docela si dovedu 
představit „oživlé lavičky“ třeba v  některém 
z našich parků…

Ludmila Rašnerová, občanka města

PŘEDNÁŠKY A AKCE MINERALOGICKÉHO KLUBU ČESKÁ TŘEBOVÁ 
VE 2. POLOLETÍ 2020 
Besedy se uskuteční v  učebně Základní školy Habrmanova v  České Třebové. Začátek 
besed v 17:00 hodin.
Středa 9. září – přednáška Viktora Tecla – Minerály Kolumbie
Středa 7. října – přednáška Miroslava Čady – Za minerály na Ural
Středa 21. října – přednáška RNDr. Stanislava Houzara, Ph.D. – Dolování stříbra a zlata na Čes-
komoravské vrchovině
Středa 4. listopadu – přednáška Mgr. Miloše Pechance – Autobusem po Islandu 
Středa 11. listopadu – výroční členská schůze
Středa 9. prosince – určování nerostů pro veřejnost
Poznámka: výše uvedený program může být v důsledku nepředvídaných okolností změněn.
Za Mineralogický klub Česká Třebová

Milan Michalski, předseda MK
Jan Peringer, jednatel MK

SETKÁNÍ PO 50 LETECH
V sobotu 12. září 2020 se sešli spolužáci III.B 
gymnázia (tehdy SVVŠ, maturitní ročník 
1970), aby zavzpomínali na dobu „malin ne-
zralých“. Po  prohlídce školy (včetně zrekon-
struované zahrady), se dvanáct spolužáků se 
třemi kantory sešlo v  restauraci Esperanto. 
Po zahájení zazněl zpěv neoficiální student-
ské hymny Gaudeamus igitur a  vzpomínka 
na  ty, kteří se již nemohou našich srazů zú-
častnit – na třídní profesorku Hanu Habrma-
novou a nedávno zesnulou spolužačku Irenu 
Švecovou-Nádvorníkovou. Počet účastníků 
srazu po  50 letech od  maturity byl znač-
ně poznamenán koronavirovou situací, ale 
na samotný průběh setkání covid vliv neměl, 
bylo velmi srdečné a přátelské.

Mirka Červinková

PODĚKOVÁNÍ
Po  73 letech odcházím z  mého rodného 
Kozlova. Chtěla bych se tímto rozloučit se 
sousedy a  spoluobčany a  popřát jim zdraví 
(vím, o  čem píši). Zároveň chci poděkovat 
Janě a Jardovi Chocenským, kteří mně přijali 
do své velké rodiny, když mi zemřel manžel. 
Byli mi velkou oporou v nesnázích, které mě 
potkaly. Děkuji rovněž bratru Zdeňku Hur-
tovi, který mi obstarával nákupy a  dělal mi 
„taxikáře“. 
Děkuji ještě jednou a jsem Vám velmi vděč-
ná.

Marie Rousková

Setkání po 50 letech

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO DR. DAVIDA BEVERIDGE A ČLENY KALLIOPÉ TRIA PRAGUE  
PŘED ŘÍJNOVÝM KONCERTEM KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Kdy a proč jste se začal zabývat osobností Antonína Dvořáka?
D. B.: Asi v  letech 1971–1975, postupně. Seznamoval jsem se s růz-
nými Dvořákovými díly, která mě ohromila svou krásou a hloubkou 
– vzpomínám si obzvlášť na Sedmou symfonii a Klavírní trio F moll. 
Když jsem se chtěl o  něm více dozvědět, zjistil jsem, že se o  něm 
v  angličtině příliš moc nepsalo a  že byl považován neoprávněně 
za skladatele druhého řádu, zajímavého hlavně pro svou místní čes-
kou koloritu. Napsal jsem o něm pak svou disertační práci na udělení 
titulu PhD.

Jak jste spokojen s propagací a informovaností hudebního světa 
s dílem a životem Antonína Dvořáka?
D. B.: Jsem velmi spokojen s mírou zájmu o Dvořáka, ale stále o něm 
panují některé mylné představy.

Jak Vám je, když po 5 letech od uvedení filmu Americké dopisy 
stále čtete na internetových stránkách České televize, že se jed-
ná o „tajnou epizodu ze života Antonína Dvořáka“? Vy sám jste 
napsal do České televize dopis, kde s tímto tvrzením nesouhla-
síte.
D. B.: Je to nepochopitelné. Je to v podstatě lež. Není to „tajná“ epizo-
da, ale vymyšlená epizoda, která se nemohla stát – nejen, že není do-
ložená, ale je v rozporu s tím, co víme, jaký ten Dvořák byl. Dostal jsem 
„odpověď“ od České televize, že chtěli zkoumat nějaké méně známé 
stránky Dvořákova života. Nezáleží snad na tom, jestli ty „stránky jeho 
života“ jsou pravdivé? Přitom těch neznámých, ale doložených strá-
nek jeho života je dost a dost. Asi někdy zkusím napsat další dopis.

Dovědí se od Vás posluchači při koncertu nějaké nové nebo ne-
známe skutečnosti ze života Antonína Dvořáka?
D. B.: Určitě. Např. mám svou teorii o tom, co mohlo inspirovat Dvořá-
ka k psaní Dumek. Nechte se překvapit!

Česká Třebová je město železničářů. Myslíte, že by zde byl 
A. Dvořák ve svém živlu?
D. B.: Ano, měl celoživotní intenzivní zájem o železnice a lokomotivy. 

Již znáte program koncertu. Pozvěte, prosím, ve zkratce poslu-
chače na koncert. 
D. B.: Klavírní Trio „Dumky“ a „Klid“ v  úpravě pro cello a  klavír jsou 
překrásná, vrcholná komorní díla Dvořáka, ve kterých sám účinkoval 
jako klavírista v únoru 1892 na koncertě v nedaleké Litomyšli v rámci 
svého turné na rozloučenou před odjezdem do Ameriky. Sukovo Kla-
vírní Trio C moll je krásné rané dílo, kterým Suk jako sedmnáctiletý 
přesvědčil Dvořáka, aby ho přijal do své kompoziční třídy, a které pak 
přepracoval do definitivní podoby pod jeho dohledem. Všechna díla 
zazní v úchvatném provedení klavírního Kalliopé tria – jsou to velmi 
dovední umělci s dokonalou souhrou.

Jste umělci, kteří jsou velmi vytížení. Kdy a jak odpočíváte?
KTP: Je to tak, hrajeme velké množství koncertů nejen v České repub-
lice, ale po celém světě. Učíme, pořádáme prázdninové hudební kur-
zy nebo festivaly. Naše diáře opravdu moc volného času neobsahují. 
V našem triu je to ve volném čase hodně zábavné, každý ho trávíme 
úplně rozdílným způsobem. Já (Jan Zemen) trávím čas nejraději ja-
koukoli fyzickou prací. Markétka, věřte nebo ne, odpočívá nejradši, 
když „si uklízí“.

Čím Vás oslovuje hudba Antonína Dvořáka?
KTP: Bezesporu opravdovostí. Dvořákova hudba slaví úspěchy všude 
po celém světě, protože je tak nějak blízko lidské podstatě. Popisu-
je věci, které jsou vlastní každému z nás. Radost ze života, hravost, 
na druhou stranu i zádumčivost nebo smutek, bolest. Na rozdíl od re-
ality ale popisuje všechno tak nějak zabalené do krásy. Dokáže vás 
pohltit, zavřít do bubliny, kde čas plyne zcela jinou rychlostí a všech-
ny vaše starosti zůstanou daleko za vámi.

Při koncertu zazní také skladba Josefa Suka. Cítíte v jeho hudbě 
ovlivnění Dvořákem?
KTP: Josef Suk byl Dvořákovi po celý život hodně blízko, a proto z něj 
zcela jistě vychází. Nicméně se ve své hudbě zabývá jako kdyby jiným 
tématem. Pokud bych to měl přirovnat k malířům, pak by Dvořák ma-
loval plenéry a Suk postavy a jejich příběhy. Suk vždy hodně reflekto-
val pocity jednotlivce.

Máte raději ryze hudebně zaměřený koncert, nebo Vám více vy-
hovuje prokládání skladeb mluveným slovem?
KTP: To nemůžu říct, protože si skvělé koncerty dokážu představit 
na oba způsoby. Mluvené slovo má v sobě ohromnou sílu. Popisuje 
skutečnost daleko rychleji než hudba. Na  druhou stranu bez mlu-
veného slova se občas podaří udržet iluzi „bezčasí“ nebo zcela jiné 
doby, ve které autoři svou hudbu psali.

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert Kalliopé Tria Prague s průvodním slovem dr. Davida Be-
veridge, který se měl původně konat v květnu letošního roku, se 
uskuteční v úterý 27. října 2020 od 19:00 hodin v českotřebov-
ské Malé scéně.

Všichni členové Kalliopé Tria Prague (Markéta Vokáčová – hous-
le, Jan Zemen – violoncello a Miroslav Sekera – klavír) jsou laureáty 
mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností sólistických 
i  z  komorních ansámblů. Od  svého založení soubor spolupracu-
je s  Guarneri Trio Prague (Ivan Klánský, Čeněk Pavlík, Marek Jerie). 
V roce 2014 debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské 
jaro, poté zaznamenal několik výrazných soutěžních úspěchů.
David R. Beveridge – v Ohiu narozený americký muzikolog, jenž se 
ve svém bádání věnuje Antonínu Dvořákovi. Aby mohl lépe porozu-
mět Dvořákovu dílu, naučil se česky. Své poznatky prezentoval napří-
klad v sérii dokumentů o nahrávání všech devíti Dvořákových symfo-
nií Českou filharmonií (2014), kterou odvysílala také Česká televize.

David R. Beveridge

Kalliopé Trio Prague
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ŠŤASTNÝ KONEC PROJEKTU ZA JEDEN PROVAZ PRO VERUNKU
Na chvíli se vraťme do roku 2018. Spolek Za jeden provaz byl osloven Markem Trejtnarem, 
organizátorem Memoriálu Mistra Jana Husa, aby zaštítil dobročinnou stránku této velké spor-
tovní události. Díky kontaktům z řad spolku jsme se po vzájemné dohodě rozhodli pomoci 
mentálně handicapované Veronice Šrámkové a její mamince, která o ni nepřetržitě pečuje. 
Veřejná sbírka měla jasný cíl – vybrat dostatek finančních prostředků na velice potřeb-
nou rekonstrukci koupelny. Tehdy nikdo netušil, co nás bude čekat. Mezi obyvateli České 
Třebové se doslova strhla obrovská lavina solidarity. Výtěžek veřejné sbírky činil 72 635 Kč, 
z této částky jsme se radovali v říjnu 2018, kdy byla sbírka ukončena. Tím naše radost neskon-
čila. Ozývali se další štědří dárci, kteří obdarovali přímo maminku Veroniky. Na  konci roku 
2018 se začal připravovat projekt rekonstrukce koupelny, kterého se bez nároku na odměnu 
ujal Ing. Tomáš Friš. Postupně nastával čas na přípravu samotné realizace. V listopadu 2019 
se začalo pracovat – firma CHB Dřevostavby s.r.o. zaštítila rekonstrukci. Nutno podotknout, že 
během této dlouhé doby mezi ukončením sbírky a zahájením rekonstrukce se našla ještě celá 
řada dárců, která tento projekt významně podpořila, mezi ty největší patří organizace Život 
dětem, o.p.s.; Každý koš pomáhá, z. s. a ČEPS, a.s. Celková výše všech darů včetně veřejné sbír-
ky se vyšplhala na 247 606 Kč. Seznam všech dárců je uveden na webu www.zajedenprovaz.cz. 
Nyní jsme na  počátku podzimu 2020 a  koupelna již slouží svému účelu. Nicméně během 
samotné rekonstrukce se vyskytlo několik problémů (několikaměsíční realizace, nekvalitně 
provedená práce). Proto v těchto dnech ještě probíhají drobné opravy. Na druhou stranu fir-
ma CHB Dřevostavby s.r.o. poskytla řadu věcí na vlastní náklady nebo formou sponzorského 
daru, což výrazně snížilo celkové náklady na rekonstrukci. Ty se ke dni 14. 9. 2020 vyšplha-
ly na 207 587 Kč, finální částka bude zřejmá po dodělání oprav, ale neměla by přesáhnout 
250 000 Kč. 
Projekt Za jeden provaz pro Verunku splnil svůj účel – v domě rodiny Šrámkových je nyní bez-
bariérová koupelna. Každodenní péče o Verunku je výrazně jednodušší, Verunka si dokonce 
koupání oblíbila.
Máme upřímnou radost, že nová koupelna plní svůj účel. Závěrem bych ráda vyjádřila velké 
poděkování mamince Verunky – Evě za obrovskou trpělivost a sílu, kterou v sobě často muse-
la hledat, aby se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce. Omlouváme se všem, které jsme 
nejmenovali, dárců bylo opravdu hodně a všem moc děkujeme. Bez vás by nová koupelna 
nevznikla. Poděkování také patří těm, kteří stáli za realizací sbírky a pomohli s její propagací.
Na závěr bych ráda doplnila jednu osobní zkušenost. Díky tomuto projektu jsem blíže po-
znala, jaký je život rodiče s handicapovaným dítětem. Je to zkušenost k nezaplacení a všem 
lidem, kteří pečují o druhé, patří velký obdiv.
Verunce i její mamince Evě přejeme, aby koupelna dobře sloužila a dělala jim radost.

Anna Borková, Za jeden provaz, z. s.

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom poděkovaly všem, kteří se bě-
hem uplynulých dvou let spojili, aby nám po-
mohli zrealizovat náš sen – koupelnu s bez-
bariérovým sprchovým koutem. Byly jsme 
překvapeny a  trochu zaskočeny takovou 
vlnou solidarity, která nebývá v dnešní době 
až tak obvyklá, a velmi si vážíme všech, kteří 
nás jakkoliv podpořili. Během této doby jsme 
měly možnost poznat mnoho zajímavých 
lidí a vznikla také nová přátelství. Verunka si 
v nové koupelně brzy zvykla a sama si začíná 
říkat, že se chce vysprchovat. Oproti koupání 
ve vaně ve staré koupelně to je velký pokrok, 
z traumatu v podobě přesunu do vany a věč-
ného pláče se ze sprchování stala příjemná 
záležitost. Také pro mě je bezbariérový spr-
chový kout výrazným ulehčením každodenní 
péče o Verunku. 

S pozdravem Verunka a Eva Šrámkovy

11. PODZIMNÍ BENEFIČNÍ PLES 
ZA JEDEN PROVAZ SE RUŠÍ
Do  poslední chvíle jsme doufali, že se po-
daří uspořádat 11. Podzimní benefiční ples 
Za  jeden provaz, který byl naplánován 
na  14. 11. 2020. Bohužel současná situace 
nám to nedovoluje, a proto se tato společen-
ská událost ruší. Všem bychom rádi popřáli 
pevné zdraví do  následujících měsíců a  po-
děkovali za pochopení našeho rozhodnutí.

Za jeden provaz, z. s.

UCTĚNÍ PAMÁTKY PILOTŮ ROYAL AIR FORCE V NOVÉ PACE
V „modelařině“ nejde vždy jen o  slepování 
jednotlivých dílků stavebnice, ale vzhledem 
k  tomu, že většina modelářů tíhne obecně 
spíše k  vojenským strojům než civilním, je 
tato záliba úzce spjata se zájmem o historii. 
Náš klub nese název po  panu plukovníkovi 
Otakaru Hrubém DFC, který létal během dru-
hé světové války jako stíhací pilot u 111. stí-
hací perutě a dále u 313. československé stí-
hací perutě a 310. stíhací perutě britské RAF. 
Pan plukovník Otakar Hrubý se během svého 
života seznámil s  českotřebovskými mode-
láři a  občas do  České Třebové zavítal. Jeho 
rodina se pravidelně účastní naší modelářské 
soutěže Českotřebovský Vehikl. 
Proto nám bylo ctí se v sobotu 12. 9. zúčast-
nit Slavnostního uctění památky letců No-
vopacka 1939–1945 v Nové Pace, odkud plu-
kovník Otakar Hrubý pocházel. Součástí této 
akce byla vernisáž výstavy „Pačtí rytíři nebes“ 
a  slavnostní odhalení pomníku letcům No-
vopacka 1939–1945. 
Tímto děkuji organizátorovi, panu Radimu 
Karlovi, za oficiální pozvání na akci.

Matěj Beneš, předseda KPM plk. Otakara Hrubého DFC 
Česká Třebová

Nová bezbariérová koupelna pro Verunku a její maminku

Českotřebovský zpravodaj vydá-
vá městská knihovna ve  spolupráci 
s městem Česká Třebová. 
Zpravodaj je doručován Českou poštou 
do  každé domácnosti v  České Třebové, 
včetně místních částí Kozlov, Lhotka, 
Skuhrov a Svinná, poslední pracovní dny 
v měsíci. 
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DIVADELNÍ SOUBOR HÝBL LETOS NEOSLAVÍ 140 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
„Letos jsme plánovali ke 140. výročí od založení divadelního souboru Hýbl ples, výstavu fotografií včetně historie souboru a dvě 
divadla. Ale vše se posouvá o jednu divadelní sezónu,” prozradil v rozhovoru herec Adam Pávek, který se teď připravuje na svou 
novou roli režiséra ochotnického souboru. 
Jak jste se dostal do režisérského křesla?
Nebyl jsem jmenován druhým režisérem, ale 
dostal jsem příležitost, protože hra, kterou 
chce dlouholetý režisér Jiří Jireš zkoušet, je 
menší. Ansámbl je naopak širší, tak je díky 
dvěma hrám možné využít více členů sou-
boru. Máme velmi dobrý kolektiv, ale i  tak 
je to pro mě velká výzva, protože to bude 
můj debut, nikdy jsem nic nerežíroval. Jsem 
takový režisér v zácviku. Režie je obor, který 
musí člověk cítit. Může přijít situace, kdy zjis-
tím, že to není můj šálek kávy a není to tam 
z uměleckého hlediska. Pan Jireš je ochotný 
se mnou kroky konzultovat, takže když teď 
budeme hovořit o mé hře, tak to určitě nebu-
de jen můj kousek. 
Pan Jireš mluví o tom, že půjde do důchodu 
už několik let, ale myslím si, že dokud mu to 
zdraví dovolí, tak bude režírovat. Pro něj je 
divadelní soubor druhá rodina, velmi silný 
koníček, který jej naplňuje. (pozn. Rozhovor 
s  režisérem Jiřím Jirešem vyšel v  Českotře-
bovských novinách listopad 2019.) 

Jakou hru budete režírovat?
Budeme zkoušet hru Dokud nás milenky ne-
rozdělí. Je to taková konverzační komedie, 
která je postavena na různých omylech, a jak 
už název vypovídá, ve třech dějstvích se pro-
jednávají milenky jednoho staršího muže, 
který má manželku a  dceru. Co mě na  hře 
zaujalo, jsou vtipně napsané dialogy a pest-
rost charakterů. Autor hry zamýšlel, že tři mi-
lenky budou ztvárněny jednou herečkou. To 
znamená, že tam je trojrole, což je pro holky 
z našeho souboru velká výzva. Uvidíme, jestli 
se pro to rozhodneme také, nebo půjde o tři 
samostatné role. Každopádně to bude hod-
ně k smíchu, je to legrační záležitost, i když 
velmi ze života, takže si myslím, že i k zamy-
šlení.

A to zmiňované druhé divadlo?
Pan Jireš plánuje představení Osm žen. Je to 
také konverzační komedie, kterou už diva-
delní soubor hrál. Některé herečky v této hře 
již účinkovaly, zbytek bych nechal na  panu 
režisérovi, abych víc neprozrazoval. Ideální 
stav bude, když se moje divadlo odehraje 
na jaře 2021 a hra pana Jireše bude mít pre-
miéru příští rok na podzim a spojí se s výsta-
vou a plesem.

Nedávno jste získal inženýrský titul z  in-
formatiky a působíte jako manažer v pri-
vátním bankovnictví. Jak jste se dostal 
k divadlu?
Od druhé nebo třetí třídy základní školy jsem 
recitoval, bavilo mě to a  dostal jsem se až 
do celostátního kola soutěže. O trochu poz-
ději mě oslovil učitel ze základní školy Ústec-
ká, který účinkoval v DS Hýblu. Dostal jsem 
menší roli v  představení Podskalák, tuším 
v  roce 2010, a  pak už se to se mnou vezlo. 
Vždycky jsem oceňoval, že divadlo je takové 
volnější a  dynamičtější než recitace, je tam 
víc možností rozehrát postavu. Divadlo je 
diametrálně odlišný obor od  mé práce a  já 
ho vnímám jako obrovské poslání, ale i ven-
til, který mi umožňuje si vydechnout. 

Hrál jste ve hře Na správné adrese, která 
měla premiéru na podzim 2019. Znamená 
to, že s herectvím jste skončil? 
Ne, já totiž miluju herectví a říkal jsem v sou-
boru, že bych rád hrál dál i vedle režírování. 
Pan Jireš také hrál, takže věřím, že se mi po-
daří si skočit nějakou malou roličku i  vedle 
režie. Nikde není psáno, že další sezóny ne-
bude chtít pan režisér dělat nějaké větší di-
vadlo, kde bude potřeba obsadit více herců 
a třeba já ten rok režírovat nebudu. Rozhod-
ně neodmítnu, když mi pan režisér dá angaž-
má. 

Jak vás jako režiséra přijali ostatní členo-
vé souboru?
Měl jsem z toho obavy. Deset let na divadle 
je nic, když to srovnám s  ostatními. Když 
jsem skládal obsazení nové hry, tak jsem se 
s herci bavil, zda je ta příležitost zajímá a byl 
jsem mile překvapen, že mě chtějí podpořit. 
Jsou rádi, že jsem se toho ujal a bude i druhá 
hra. Věřím v kvalitu těch lidí natolik, že jsou 
schopni uchopit tu postavu svým vlastním 
způsobem a že to nebude celé stát na tom, 
jaký je režisér. Vnímám to zatím pozitivně, 
ale zkoušky mohou být úplně jiné, ale snad 
žádná anarchie nenastane a  nebudu si mu-
set respekt vydobít. Věřím tomu, že se zná-
me velmi dobře a že k sobě chováme všichni 
respekt, ať je někdo v Hýblu pět, deset nebo 
dvacet let.

Není to jen o  hercích, divadlo potřebuje 
i osvětlovače, zvukaře... 
Čerpám z toho, že Hýbl má stálého scénogra-
fa, nápovědu a  další lidi, na  které je možné 
se spolehnout, mají dlouholetou zkušenost 
a jsou ochotni tomu věnovat svůj čas, i když 
je to role, která je u divadla v pozadí. Divák ji 
není schopen ocenit, ale je to velká spousta 
práce, které si vážíme.

Jaké máte další plány s divadelním soubo-
rem?
Vyrostl jsem v takovém tom klasickém diva-
dle a  musím říct, že v  tuhle chvíli žádné al-
ternativní kousky, které by byly opravdu šo-
kující a hodně kontroverzní, nechystám. Četl 
jsem hru, která se jmenovala Dva nazí chlapi. 
Bylo to chytře vymyšlené, slušné, i když her-
ci byli na  jevišti skutečně nazí. Ale už jsme 
se shodli s panem Jirešem, že je to maličko 
za  hranou. Mým cílem je zachovat soubor, 
aby herci měli příležitost hrát, a udržet pres-
tiž divadelního souboru Hýbl, aby se na nás 
diváci rádi chodili dívat. Když přijde třikrát 
plný sál v kulturním centru a tleská, tak je to 
ta největší odměna.

Je nějaká hra, kterou byste jednou chtěl 
režírovat?
Jedna věc je, co bych chtěl, a  druhá, na  co 
máme prostor, prostředky a lidské možnosti. 
Když jsem přišel do Hýblu, tak se mi hrozně 
líbila zpívaná divadla a divadla se živou hud-
bou. Takže mým snem je udělat jednou mu-
zikál s divadelním souborem Hýbl. Ale je to 
obrovská hudba budoucnosti, činohra a mu-
zikálové herectví jsou jiné disciplíny. Třeba až 
za sebou budu mít pár her, bylo by super si 
něco takového zkusit, když o to kolegové ze 
souboru budou mít zájem. Těší nás, že byla 
velmi pozitivně hodnocená Kytice, kterou 
jsme sehráli pár let zpátky, která byla také 
z  velké části zpívaná. Nejsme pěvecky pro-
fesionálové, i  přesto ta odezva byla skvělá. 
Podařilo se nám s  představením vyhrát Or-
lickou Thálii. Slyšel jsem, že se klubou talenti 

Foto z generální zkoušky hry Na správné adrese, podzim 2019 / foto: Michal Horák
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v  souboru Knoflíček, takže časem třeba bu-
deme mít i další posily. 

V minulosti se zkoušelo i u někoho doma, 
protože nebyl jiný prostor, ale už dlouho 
se nestalo, že by měl soubor takhle ome-
zené fungování jako letos a  musela se 
rušit představení. Může být divadlo bez 
publika?
Publikum je důležité. Herec musí cítit energii, 
že se diváci baví. I kdyby to byla tzv. přesilov-
ka a bylo méně diváků než herců na  jevišti, 
pořád je to lepší, než kdyby tam nebyl nikdo. 
Zpětná vazba je pro herce důležitá, takže 
jsme o  on-line streamovaných přenosech 
neuvažovali. Věřím tomu, že kdyby ta situa-
ce byla natolik vážná a dlouhodobá, kdyby-
chom neměli možnost hrát celý příští rok, tak 
bychom hledali nějaké řešení.
Bylo super, že v době, kdy bylo kulturní cen-
trum uzavřené, tak na  internetu vysílalo zá-
znamy z  našich starších představení. Proza-
tím můžete sledovat Divadelní soubor Hýbl 
na  facebooku, dáváme tam fotky z  divadel, 
zkoušek, z aktuálního dění v souboru. Takže 
můžete nahlédnout do  zákulisí a  dozvědět 
se, až zase začneme zkoušet.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

VÝSTAVA BUĎ PŘIPRAVEN!
Výstava Buď připraven! Vás provede uplynulými 30 lety skautingu v České Třebové od doby 
kdy byl Junák po Sametové revoluci znovu obnoven, až do dneška. Významné události pore-
volučního českotřebovského skautingu, krátké exkurze do dřívější minulosti, běžné skautské 
věci i současný skauting v České Třebové – to vše mohou návštěvníci na výstavě najít.
Výstava v prostorách Městské knihovny Česká Třebová potrvá do soboty 31. října 2020.
Pořadatelem je Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

Vernisáž výstavy Buď připraven! a prohlížení skautských kronik / foto: Michal Horák

Kobylinec 2020  
Výtvarný happening pod širým nebem se konal 29. srpna v uličce Kobylí důl

Vladimír Roubal 
Zahajovací koncert Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka

Pravěká tavba mědi v osadě Křivolík 22. 8. 2020

Hra Do hrobky tanečním krokem 2018  
/ foto: Zuzana Kupková
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MICHAELA HRDÁ: HAVAJ ZA HUBIČKU
Během tříměsíční sólo cesty po Havaji se dá 
stihnout ledacos. Já projela 4 ostrovy, kde 
jsem surfovala, chodila po  horách, bydlela 
na stromě s hvězdou české Cestománie, stala 
se součástí havajské svatby nebo si nechala 
uletět letadlo. Většinou jsem stopovala, ale 
taky jsem se projela na  kajaku, plachetnici, 
pořádný mašině i  v  policejním autě. Plavala 
jsem s delfíny i želvami nebo se honila s di-
vočáky. Přitom jsem stále cestovala relativně 
nalehko a  za  hubičku i  přesto, že je Havaj 
jedna z nejdražších zemí, kde jsem kdy byla. 
Tak se přijďte inspirovat na svou další (třeba 
i sólo) cestu, tipy a triky, jak na to, vás nemi-
nou. Vstupné: 50 Kč. Akce se koná 21. října 
od 18 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MARCELA MLYNÁŘOVÁ
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. Akce se koná 
7. října od 18 hodin.
V průběhu akce bude možné zakoupit si kni-
hy s 15% slevou. Prodej knih zajišťuje Kosmas 
Česká Třebová. 

ČTI FEST
Městská knihovna Česká Třebová ve spo-
lupráci s MAS ORLICKO pořádá dne 8. 10. 
2020 festival čtenářské gramotnosti ČTI 
FEST aneb nabídněte dětem knížky, které 
si zamilují! 
Můžete přijít kdykoliv v  době 
od 13:30 do 18 hodin na dospělé oddělení 
městské knihovny (Smetanova 173). 
Festival je určen všem, kteří pracují s mládeží 
(učitelé, vychovatelé, asistenti).
Na co se můžete těšit?
Zkušené knihovnice připraví pestrý výběr 
knih pro děti a mládež (oblíbené a oceněné 
knihy i novinky) z rozsáhlého knižního fondu 
knihovny. Nabídka knih, audioknih, komiksů 
bude rozdělena do několika věkových kate-
gorií (předškolní věk, 1.–2. třída – první čtení, 
3.–5. třída, 6.–9. třída). Knihy si můžete v pří-
jemném prostředí knihovny prohlédnout 
a zároveň si popovídat a vyměnit zkušenosti 
s  knihovnicemi, které pro vás nabídku při-
pravily a v městské knihovně rozvíjejí čtenář-
skou gramotnost od útlého dětství.
Můžete nahlédnout do nabídky vzdělávacích 
programů pro školy a školky, která je také k dis-
pozici na webu https://moderniknihovna.cz/  
cs/sluzby/vzdelavani/programy-pro-skoly
Zúčastní se i  nakladatelství Portál. Nebude 
chybět ani drobné občerstvení a slosovatel-
ná anketa o knižní ceny.
Nemusíte se předem přihlašovat, stačí v daný 
den dorazit do knihovny.

SCIENCE TO GO!
Série tří přednášek o délce okolo 20 minut z projektu Science to go! aneb když vědci 
popularizují. Vstupné dobrovolné. Akce se koná 15. října od 18 hodin na oddělení Teen-
space (přízemí knihovny).
1. téma
David Píša – Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR – Písně kosmické
Co jsou to hvizdy a jak vznikají? Můžeme v kosmu zaslechnout lví řev nebo štěbetající ptac-
tvo? Co nám přináší pozorování umělých družic a meziplanetárních sond, na kterých se podílí 
čeští vědci? To a mnohé jiné z podivných zvuků plazmových vln v blízkém i vzdáleném kosmu 
se dozvíte během přednášky.
2. téma
Martin Rybář – Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK – Symetrie Vesmíru
Symetrie fascinovala filozofy, matematiky, fyziky, umělce i architekty již od starověku. Nikdo 
si ale není dodnes jistý, proč je symetrie všude kolem nás – krása květin a zvířat, sněhových 
vloček, krystalů, ale i galaxií a dalších vesmírných objektů. Vytváří příroda symetrie nebo snad 
symetrie vytvářejí přírodu? Existuje nějaké spojení mezi symetrií a základními fyzikálními zá-
kony?
3. téma
Ivo Vinklárek – Oddělení dynamiky klastrů a molekul JH IPC AV ČR – Na rakovinu s laserem
Jenom za rok 2019 bylo diagnostikováno víc jak 90 tisíc nových pacientů s nádorovým one-
mocněním. Pro vybrané druhy rakoviny je možnou odpovědí fotodynamická terapie, kdy je 
pacientovi vpravena fotosenzitivní látka, jež se následně vstřebá v oblasti nádorového bujení 
a po ozáření laserem je schopná vyvolat smrt rakovinných buněk. V rámci přednášky si na-
stíníme přesný fotochemický mechanismus v pozadí buněčné smrti, diagnostickou metodu 
léčby na základě neinvazivního protoporfyrinu IX a hlavně jaké jsou výhody a nevýhody foto-
dynamické terapie oproti jiným léčebným postupům.

Omezení provozu knihovny
Ve středu 7. října bude oddělení pro dospělé otevřeno pouze do 17:30 z důvodu autorského 
čtení spisovatelky Marcely Mlynářové.
Ve čtvrtek 8. října bude od 13:30 do 18:00 uzavřeno dospělé oddělení z důvodu konání akce 
ČTI FEST. Nebude možný volný výběr knih ani přístup k internetu pro veřejnost.
Ve středu 28. října (státní svátek) celá knihovna uzavřena, včetně pobočky Parník.

Městská knihovna je od 1. září otevřena v běžné provozní době. Další informace naleznete 
na webové stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo https://www.facebook.com/mekct/. 
Tamtéž si ověřte konání akce. 
Psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka 
Parník).
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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.



KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ / ŘÍJEN 2020

19

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.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
Prosíme návštěvníky, aby v muzeu/IC použí-
vali roušku. 
Program může být v souvislosti s aktuálním 
vývojem situace kolem covid-19 změněn. 

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 
od 8 do 18 hodin, ve středu 28. října otevře-
no.
Při příležitosti státního svátku bude 
ve středu 28. října 2020 vstup do expozic 
a na výstavu volný. 

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Pro-
bíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 6. října 2020 od 17 hodin, 
tentokrát na  téma Úvodní setkání nad ro-
dokmeny.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není tře-
ba 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 13. října 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 Pekař. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: Bc. Pavla Še-
divá. 

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje 
výtvarného umění evropského kulturního 
okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v mě-
síci.
Příští setkání se uskuteční v  úterý 20. října 
2020 od  17 hodin, tentokrát na  téma Jdu 
a dívám se. Od  práce s tělem, jako hmo-
tou, přes performance k tělu Země a Uni-
verzálním  tématům ve  vlastní tvorbě po-
hovoří Veronika Šrek Bromová. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v  měsíci. Příští setkání se uskuteční 
v úterý 27. října 2020 od 17 hodin, tentokrát 
na téma Léto v České Třebové. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba 
se předem registrovat). Lektor: Martin Šebe-
la.

VÝSTAVA
„Dělal jsem toho moře.“ Restaurátor 
a umělec Jiří Josefík – výstava pořádaná při 
příležitosti nedožitých 100. narozenin čes-
kotřebovského rodáka, akademického malí-
ře a restaurátora Jiřího Josefíka (1920–2006) 
návštěvníkům nabídne jedinečnou kolekci 
uměleckých děl z  muzejních, galerijních 
i  soukromých sbírek. Výstava potrvá do  ne-
děle 8. listopadu 2020. Pro školy je možné 
objednat doprovodný program. 
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota v  muzeu se uskuteční 3. října 2020 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce bude k  dispozici výtvarná dílna 
na téma restaurování.

NOVÁ PUBLIKACE
Městské muzeum Česká Třebová vydalo no-
vou publikaci Jaroslava Lopoura Filmová 
Česká Třebová, svazek druhý. Českotřebov-
ské filmové a divadelní osobnosti.
Ve své práci se autor soustředil na významné 
filmové, divadelní a další osobnosti se vzta-
hem k České Třebové. Čtenář tak v publikaci 
nalezne téměř čtyři desítky jmen z  oblasti 
profesionální kinematografie, divadla a  dal-
ších médií. Publikaci je možné zakoupit v re-
cepci muzea (TIC) za 279 Kč. 
V  prodeji je stále i  Filmová Česká Třebová, 
svazek první. Českotřebovská kina v  letech 
1911–2015 od  téhož autora, a  to za  cenu 
160 Kč.

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.

Vernisáž výstavy Dělal jsem toho moře. Restaurátor a umělec Jiří Josefík / foto: Michal Horák
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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

FIGURKA CHLAPCE S KRABEM A TUČŇÁKEM
Městské muzeum Česká Třebová má ve svých sbírkách nepřeberné množství různoro-
dých předmětů, o nichž lze zjistit celou řadu zajímavostí. Toto tvrzení se netýká jen věcí, 
které se dostaly do zdejšího muzea před mnoha lety, ale i předmětů, které jsou do sbí-
rek zařazovány zcela nově. Jedním takovým je porcelánová figurka chlapce s krabem 
a tučňákem, kterou muzeum získalo v roce 2017. 
Na obdélném podstavci o šířce třináct centimetrů a hloubce pět centimetrů klečí bílý nahý 
chlapec s modrošedými vlasy, jenž je vysoký asi devět centimetrů. Proti němu stojí hnědavý 
tučňák. Oba jsou zachyceni uprostřed pohybu, kdy se naklánějí jeden k druhému. Mezi nimi 
leží šedavý krab. Plastika je vyrobena z podglazurně malovaného porcelánu. Na hraně pod-
stavce se nachází nápis: „FERD. LIEBERMANN.“ a ze spodní strany předmětu je značka výrobce 
porcelánu. 
Jedná se o model číslo 84 z roku 1910, jehož autorem byl Ferdinand Liebermann, který se 
narodil roku 1883 v německém Judenbachu a zemřel roku 1941 v Mnichově. Vystudoval Aka-
demii výtvarných umění v Mnichově a proslavil se zejména jako sochař. V období Třetí říše 
obdržel řadu státních zakázek. Mimo jiné vytvořil četné portrétní busty Adolfa Hitlera a také 
bronzovou bustu jeho neteře Geli Raubal, kterou měl německý vůdce ve velké oblibě. Od roku 
1909 pracoval Liebermann pro porcelánku Rosenthal a v dané době patřil k jejím nejaktivněj-
ším modelérům. Obdobných figurek spojených s jeho jménem existuje celá řada – například 
chlapec s papouškem na hlavě, dívka s husou či chlapec na želvě. V první polovině 20. století 
byly drobné plastiky s těmito motivy velmi oblíbeným produktem po celém světě, a proto je 
porcelánka Rosenthal vyráběla. A právě značka této porcelánky je na výše zmiňované sošce.
Značka Rosenthal vždy znamenala porcelán vysoké kvality, zaměřený především na design. 
Vyráběla nejen porcelán pro stolování, ale i bytové doplňky, dárkové i sběratelské předměty 
určené především pro zákazníky ze střední a vyšší třídy. Kromě špičkového porcelánu se zde 
však vyráběla i kamenina a technický porcelán. Firmu založil Philipp Rosenthal (1855–1937), 
syn obchodníka s porcelánem. Ve firmě otce se vyučil, a pak se vydal na zkušenou do USA, 
kde zjistil, že nedostatkovým zbožím je malovaný porcelán. Vrátil se tedy do Německa, aby 
zprostředkovával prodej malovaného porcelánu z  německého Selbu do  Ameriky. Tehdej-
ší podnik však nebyl schopen zajistit požadované množství, a tak Philipp Rosenthal založil 
roku 1879 v  bavorském městě Erkersreuth poblíž Selbu svou vlastní firmu „Porzellanfabrik 
Rosenthal & Co.“, která nakupovala bílý porcelán a vlastními silami jej zdobila. Od roku 1907 
nechal Rosenthal každý svůj výrobek označit logem a názvem firmy, což zavedl jako první 
porcelánová manufaktura vůbec. V  pozdějším období firma dosáhla mezinárodního úspě-
chu, k čemuž zajisté dopomohlo zapojení různých umělců do návrhů porcelánových výrob-
ků – byli to např. Henry Moore, Friedensreich Hundertwasser, Andy Warhol nebo Salvador 
Dalí. V meziválečném období firma Rosenthal převzala některé další porcelánky a nadále se 
rozrůstala. Od roku 1947 vedl firmu syn Philipp Rosenthal (1916–2001). Porcelán této značky 
patřil v 50. a 60. letech 20. století ke světové špičce moderního designu. Tato firma existuje 
dodnes, přestože se roku 2009 stal jejím novým majitelem italský výrobce příborů Sambonet 
Paderno – taktéž podnik s velmi dlouholetou tradicí, jehož kořeny lze vysledovat až k roku 
1856. 
Vraťme se ale k námi zmiňovanému předmětu. Figurka v minulosti zdobila vilu čp. 930 v Čes-
ké Třebové, která stojí v rozsáhlém parku na Skalce. Stavba této budovy probíhala v letech 
1910 a 1911 podle plánů vypracovaných zdejší firmou Rössler & Kudlík, která vedla i její rea-
lizaci. Na stavbě a vnitřním vybavení vily se podílely i další podniky, a to dokonce až z Vídně. 
Budovu nechalo vystavět tehdejší vedení firmy HPS (Hermann Pollack‘s Söhne, z něhož se 
v pozdějších letech vyvinula Primona) a sloužila jako sídlo ředitelů této továrny a jejich rodin. 
Těch se zde vystřídalo několik – Moritz Abeles, Sigmund Ernst, Karel Gintz a v předvečer druhé 
světové války se stal tzv. centrálním ředitelem František Pecháček, v jehož držení „naše“ figu-
rka chlapce s krabem a tučňákem byla. 
František Pecháček se narodil dne 22. července roku 1890. Po  vykonané praxi u  textilních 
firem v  Ústí nad Orlicí a  v  Sasku nastoupil dne 1. ledna roku 1909 jako technický úředník 
do parnické továrny. Později studoval tkalcovskou školu a absolvoval i další kurz, čímž se po-
stupně vypracoval až na místo disponenta v HPS. Navíc se seznámil s neteří tehdejšího ředite-
le S. Ernsta Marií Margaretou Deutschovou, s níž se v roce 1920 oženil. V následujících letech 
spolu měli dvě děti, v roce 1928 opustili Českou Třebovou a pobývali nejprve v Ústí nad Orlicí 
a později v Křivoklátě. V obou místech pracoval F. Pecháček v textilních firmách. Roku 1939 se 
vrátil zpět na Parník, kde nastoupil na uvolněné místo ředitele HPS. František Pecháček se tak 
stal po devadesáti letech existence parnické továrny prvním českým ředitelem v její historii. 
Tento post zastával do června roku 1945, kdy byl z funkce odvolán. V témže roce založil vlastní 
firmu Technotextilia, která však byla o  tři roky později nedobrovolně zlikvidována. Po roce 
1948 nastoupil F. Pecháček v Praze na generálním ředitelství textilního průmyslu a po vzniku 
Centrotexu působil jako ředitel. Ani po odchodu do penze nezahálel a  jezdil jako výstupní 
kontrolor dohlížet na textilní zboží před jeho odesláním zahraničním zákazníkům. Poté, co 
jednou zabránil odeslání nekvalitních produktů do ciziny, mu byl vstup do všech textilních 
závodů zakázán a výše jeho důchodu byla snížena na minimum. František Pecháček zemřel 
dne 15. února roku 1968 v Ústí nad Orlicí. 
Posledním ředitelem, který obýval vilu na  Skalce, byl Antonín Hubert. V  následujících le-
tech sloužila budova jako ubytovna pracovníků textilního závodu či jako internát pro učni-

František Pecháček / archiv městského muzea, 
autor fotky neznámý

ce. Objekt tak nezadržitelně chátral. Nyní je 
v  soukromých rukách a  konečně se dočkal 
rekonstrukce. Drobná plastika chlapce s kra-
bem a tučňákem si však udržela svoje kouz-
lo do dnešních dní a  spolu s několika další-
mi kusy tehdejšího vybavení vily se dostala 
do  sbírek zdejšího muzea. O  nich však zase 
třeba někdy příště.

Eva Votroubková, kurátorka sbírek městského muzea

Figurka chlapce s krabem a tučňákem  
/ foto: Eva Votroubková
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ŘÍJEN 2020

3.–4. 10. 2020 MUDr. Štancl Jiří, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
10.–11. 2020 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127 
17.–18. 10. 2020 MDDr. Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
24.–25. 10. 2020 MUDr. Voltnerová Iva, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 734 100 171
28. 10. 2020 MUDr. Vávrová  Michaela, Dolní Dobrouč 446, tel. 465 543 015

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

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

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

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

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

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

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je urče-
na seniorům, osobám zdravotně oslabeným 
a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na  nákup, ke  kadeřnici atd. Senior dopravu 
ČČK lze objednat v pracovní den před pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30 hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2020 služby 
sociální rehabilitace, poradenství pro slucho-
vě postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 
13. 10. 2020, 10. 11. 2020, 8. 12. 2020
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 
13:00–15:00 v bufetu
Více informací o  Audiohelpu z. s. na  e-mai-
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DLUHY Z POHLEDU VĚŘITELŮ
Co dělat, když někdo dluží vám?
Věřitelé se musí o svá práva hlásit sami. Co tedy dělat, když vám někdo dluží na nájmu, půjčili 
jste peníze a dotyčný vám je nevrací či váš dlužník vstoupil do insolvence?
1. Když někomu půjčujete peníze, sepište o tom spolu smlouvu. Smlouva sice nezaručí, že 
dlužník bude splácet, ale dá vám možnost vymáhat své peníze zpět. 
2. Pokud jste půjčili někomu peníze bez smlouvy, můžete spolu sepsat dodatečně uznání 
dluhu.
3. Jestliže dlužník peníze přes ústní urgence nevrací, vymáhejte své nároky včas, promlčecí 
doba je totiž tříletá! Pošlete mu doporučeně předžalobní upomínku.
4. Pokud dlužník nereaguje, podejte návrh na vymožení peněz k soudu. Jakmile máte v ruce 
rozsudek, promlčecí doba je již 10 let.
5. Neváhejte s exekucí, návrh podáváte k exekutorovi, kterého si sami vyberete. Je možné, že 
exekutor po vás bude chtít uhradit zálohu na služby pro případ, že by nic nevymohl. Zvažte 
podání návrhu, když víte, že je dlužník nemajetný, nebo že má více exekucí. Vaše peníze mo-
hou být v tomto případě nevymožitelné.
6. Po celou dobu si hlídejte insolvenční rejstřík. Když dlužník vstoupí do insolvence (osobní 
bankrot), ani dlužník, ani soud nemá povinnost vás o tom informovat. Jako věřitel pak máte 
60 dní na to, abyste svou pohledávku přihlásili. Když to neuděláte, o své peníze pravděpo-
dobně přijdete. Pokud se totiž dlužník úspěšně oddluží, soud jej osvobodí i od nepřihláše-
ných pohledávek. Insolvenční rejstřík najdete na www.isir.justice.cz.

Pokud si nevíte rady, se vším vám rádi pomůžeme v Občanské poradně v Ústí nad Orlicí. Infor-
mace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo 
je získáte na telefonu 734 281 415. Služby občanské poradny (OP) jsou určeny všem lidem, 
kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace nebo jim taková situace hrozí, situaci 
neumí sami řešit a potřebují pomoc. Služby jsou bezplatné.
Služeb Občanské poradny můžete využít také každé pondělí od 9 do 12 hodin na adre-
se Hýblova 63, Česká Třebová.

PO ZÁKAZU ROZDÁVÁNÍ 
IGELITOVÝCH TAŠEK PŘICHÁZÍ KONEC 
JEDNORÁZOVÝCH PLASTOVÝCH 
PŘÍBORŮ, BRČEK A NĚKTERÝCH OBALŮ 
NA JÍDLO

Od července 2021 by měl v Česku platit zákaz 
uvádění plastových vatových tyčinek, příbo-
rů, talířů nebo brček na trh. Doprodej zásob 
bude možný, úplný zákaz uvádění do oběhu 
by měl začít platit nejpozději o  rok později. 
Týká se vybraných jednorázových plastových 
výrobků včetně těch z bioplastu a též všech 
výrobků z  oxo-rozložitelných plastů. Novi-
nářům nový zákon o  omezení dopadu vy-
braných plastových výrobků na  životní pro-
středí představil ministr životního prostředí 
Richard Brabec (ANO).
Zákon převádí do  české legislativy evrop-
skou směrnici. Kromě zmíněných výrobků 
nebudou moci být uváděny na  trh nádoby 
na potraviny a nápoje a kelímky z expando-
vaného polystyrenu. Oxo-rozložitelné plasty 
obsahují přísady, které prostřednictvím oxi-
dace rozkládají plast na mikroplasty. Ne však 
beze zbytku, a mikročásti se pak stávají sou-
částí potravinového řetězce živočichů.
Podle odhadů ministerstva se v Česku ročně 
prodá zhruba 300 milionů plastových brček, 
20 milionů talířů, 60 milionů příborů, 40 mi-
lionů nádob na  jídlo a  40 milionů kelímků 
z expandovaného polystyrenu.
Zdroj a  další info: https://ekolist.cz/cz/zpra-
vodajstvi/zpravy/ministerstvo-pripravilo-
-zakon-o-zakazu-nekterych-jednorazovych-
-plastu

Víme, že doba není lehká, ale vymlouvat se 
na koronavirus nemůžeme do nekonečna :-) 
Možná to děláte tak už dávno, ale pokud ne 
– zkuste někdy v restauraci, odkud si chcete 
odnést jídlo s sebou, požádat personál o eko-
logický obal na jídlo anebo jednoduše – vez-
měte si na jídlo svoje opakovatelně použitel-
né krabičky. 
Tým členů ZO Podorlicko Česká Třebová Vám 
přeje klidný podzim ve zdraví a pohodě.

Alena Šplíchalová

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-pripravilo-zakon-o-zakazu-nekterych-jednorazovych-plastu
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-pripravilo-zakon-o-zakazu-nekterych-jednorazovych-plastu
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-pripravilo-zakon-o-zakazu-nekterych-jednorazovych-plastu
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-pripravilo-zakon-o-zakazu-nekterych-jednorazovych-plastu
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Železniční nákladní dopravce

RETRACK CZECH
s majoritních podílem společnosti VTG

se sídlem v České Třebové hledá

STROJVEDOUCÍ
VOZMISTRY
DISPEČERY

Zájemci hlaste se na mail 
jiri.vencl@carborail.cz, 

tel. 602 245 136

INZERCE

Prodej INFRASAUN
Bazény a příslušenství Petr Ulrich
Kozinova 861, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 603 994 414
ulrichbazeny@seznam.cz
www.bazenyulrich.cz
Zimní prodejní doba 

(1. 10. 2020 – 31. 3. 2021): 
pondělí, středa, pátek: 15:00 – 19:00
sobota:     8:00 – 12:00

Přijďte si prohlédnout 
„domácí“ INFRASAUNU!
Dále nabízíme teploměry s  vlhkoměry, 
dřevěná vědra, vonné esence, peelingové 
soli, čistící přípravky na dřevěné plochy…
AKCE: k  prvním třem objednaným  
infrasaunám dostanete ručník a esenci 
ZDARMA!
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DOMOV PRO SENIORY V BUDOUCNU ZŘEJMĚ ČEKÁ MODERNIZACE
Hejtman Pardubického kraje Martin Ne-
tolický navštívil v září Domov pro seniory 
v  České Třebové. S  ředitelkou Magdalé-
nou Peterkovou hovořil o  investičních 
záměrech v rámci domova, síti sociálních 
služeb v Pardubickém kraji, ale také o do-
tačních možnostech z  fondů evropské 
unie.
„Českotřebovský domov má v  tuto chvíli ka-
pacitu 101 lůžek včetně čtyř lůžek na  odleh-
čovací péči, kde se předpokládá navyšování 
zájmu o tento typ služby. Stávající kapacita je 
nedostačující, a  proto bude v  dohledné době 
nutné řešit komplexní investice do moderniza-
ce domova. Hlavně budova B dnes rozhodně 
neodpovídá svým zázemím prostředí, které by 
si senioři zasloužili,“ řekl hejtman Martin Ne-
tolický. „Spíše než stavbu nových domovů pro 
seniory bych řešil úpravu stávajících prostor, 
ale především je nutné se zaměřovat na rozši-
řování kapacit terénní péče tak, aby seniorům 
byl umožněn život primárně ve svém domácím 
prostředí,“ řekl hejtman Martin Netolický, 
který s  ředitelkou Magdalénou Peterkovou 
hovořil také o  síti sociálních služeb a  finan-
cování či opatřeních proti šíření koronaviru.
„Mohu potvrdit, že jsem pana hejtmana sezná-
mila s ideovým záměrem komplexní moderni-
zace budovy B Domova pro seniory, a současně 
také, že je tato věc již konzultována s vedením 
města. Rada města v  loňském roce odsouhla-
sila zahájení přípravných prací, teď je na stole 
několik variant a  v  nejbližší době budeme vy-
bírat cestu, po které se vydáme. Nezpochybni-
telným trendem pro budoucí období je péče 
o seniory v jejich domácím prostředí, přesto ale 
prognózy demografického vývoje mluví jasně 
a  je zřejmé, že budou velmi potřebná i  poby-
tová zařízení sociálních služeb. Naše Sociální 
služby i  zřizovatel chceme být do  budoucna 
na oba způsoby péče připraveni,“ uvedla Mag-
daléna Peterková, ředitelka Sociálních služeb 
Česká Třebová.
Historie sociálních služeb v  České Třebové 
sahá do  roku 1910, kdy byl ve  stávající bu-
dově B Domova pro seniory provozován 
chudobinec, vojenský lazaret a  chorobinec. 
V roce 1947 vznikl Domov důchodců s kapa-
citou 40 uživatelů. V roce 1978 byla budova 
Domova důchodů zrekonstruována a provoz 
byl zahájen v roce 1980. K 1. říjnu 2001 byla 
městem zřízena příspěvková organizace So-
ciální služby Česká Třebová a do nabízených 
služeb přibyla i  Pečovatelská služba. V  pro-
sinci roku 2003 byla otevřena nová budova 
Domova pro seniory a obě budovy v součas-
né době slouží k  poskytování pobytových 
služeb 97 seniorům. Zatím poslední službou, 
která rozšířila nabídku, je od  1. 1. 2020 Od-
lehčovací služba s kapacitou čtyři lůžka.

TZ Pardubický kraj, red

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ
Naše příspěvková organizace pečlivě sleduje 
epidemiologický vývoj a  reaguje na  přijatá 
opatření. Ať si o současné situaci myslí kaž-
dý své, ale je třeba si přiznat, že za zhoršením 
situace mnohdy stojí nezodpovědný přístup 
lidí. 
Proto se obracím na všechny, kteří přicházejí 
do  českotřebovského Domova pro seniory 
a Týdenního stacionáře, a znovu bych chtěla 
informovat o opatřeních, která v těchto zaří-
zeních platí, a  to ne proto, že to po nás vy-
žaduje Ministerstvo zdravotnictví, ale proto, 
že se ze všech sil snažíme zabezpečit Domov 
i  stacionář před rozšířením nákazy. Jsme si 
vědomi, že se staráme o  zranitelné skupiny 
obyvatelstva. Personál na úkor vlastního po-
hodlí pracoval a pracuje i ve ztížených pod-
mínkách s  rouškami, štíty a  dalšími ochran-
nými prostředky, a výsledkem jejich nasazení 
v  první vlně bylo, že se po  dobu, kdy byla 
zařízení uzavřená návštěvám, žádný případu 
COVIDu-19 v Soc. službách neobjevil. 
Věděli jsme, že spolu s  otevřením zařízení 
návštěvám již ochrana zařízení a  jejich uži-
vatelů nebude plně v naší moci, proto jsme 
nastavili pravidla taková, abychom co nejlé-
pe zajistili preventivní ochranu. A v této sou-
vislosti opět ŽÁDÁM NÁVŠTĚVY přicházející 
do zařízení, aby opatření respektovaly. 
Platí tedy povinnost:
• při vstupu do zařízení se podrobit změření 
tělesné teploty (teplota ≥ 37,0 °C neumožňu-
je vstup do zařízení)
• u vstupu vyplnit a podepsat čestné prohlá-
šení (znovu doporučuji si jeho text přečíst 
a  podpisem stvrdit pouze jsou-li prohlášení 
pravdivá /např. návrat ze zahraničí/)
• po celou dobu pohybu a pobytu v zařízení 
nosit ochranu horních dýchacích cest (rouš-
ka, respirátor, šátek, nákrčník či jiná forma 
ochrany)

• přítomnost max. 2 osob najednou u jedno-
ho uživatele
• návštěvu realizovat ideálně ve venkovních 
prostorách nebo jednolůžkových pokojích, 
popř. ve společenských místnostech, ale tak, 
aby v případě přítomnosti více osob byly do-
drženy vzájemné rozestupy alespoň 2 m
• zajistit větrání místnosti v průběhu návště-
vy i po jejím skončení
• dezinfikovat si ruce (ihned u vstupu, pak dle 
potřeby i v průběhu návštěvy) 
Výjimky se povolují v případě návštěv u osob 
v terminálním stádiu onemocnění. 
Prozatím nepřistupujeme k  větším omeze-
ním, protože víme, jak uživatelé našich zaří-
zení strádají při nedostatku sociálního kon-
taktu a  při absenci návštěv jejich blízkých, 
a současně věříme, že zodpovědným přístu-
pem všech se nám podaří i  tuto fázi epide-
mie překonat a zvládnout. Ovšem v případě 
množících se případů porušení těchto ná-
vštěvních pravidel jsme připraveni přikročit 
k  dalším opatřením (od  omezení provoz-
ní doby přes rezervační systém návštěv až 
po úplný zákaz návštěv po konzultaci s pří-
slušným pracovištěm krajské hygienické sta-
nice). 
Děkuji Vám za  pochopení a  za  dodržování 
přijatých opatření!

Magdaléna Peterková, ředitelka Sociálních služeb 
Česká Třebová.

Mobilní rozhlas

Bezplatný systém informování občanů o hro-
zícím nebezpečí a dalším dění ve městě pro-
střednictvím SMS, e-mailu nebo hlasových 
zpráv.  Při registraci na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký druh 
informací chcete dostávat.

Sociální služby Česká Třebová
ssct.cz

Domov pro seniory / foto: archiv Pardubického kraje
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
Kolik myslíte, že se vejde meruňkových pe-
cek do prázdné lahve od okurek? Tuto otáz-
ku jsme začátkem srpna pokládali nejen 
uživatelům, ale i  zaměstnancům Domova, 
v  rámci tipovací soutěže „Každá švestka má 
svoji pecku, meruňka taky!“. Pro vítěze s nej-
lepším odhadem byla nachystaná odměna 
v podobě dárkového balíčku (pro uživatele) 
a nanuku (pro zaměstnance). A kolik že byla 
správná odpověď? Rovných 146 pecek. Vítě-
zům srdečně gratulujeme. 
V měsíci srpnu se pod balkony Domova opět 
pořádaly hudební akce. První koncert pro-
běhl dne 17. 8., kdy do Domova přišli zahrát 
a  zazpívat pánové Skalický a  Zoubek, pan 
Chudý a paní Hana Rosslerová. Počasí naštěs-
tí přálo a nic nepřekáželo tomu, aby si senioři 
opět zazpívali své oblíbené písničky v dopro-
vodu neméně oblíbených hudebníků.
Další z řady koncertů „pod balkony“ proběhl 
dne 25. 8. Hudební skupina Karolína vystu-
povala v českotřebovském Domově poprvé, 
ale do  povědomí seniorů se zapsala na  vý-
bornou. Senioři chválili krásný hlas zpěvač-
ky Romany Řehořové i  výběr písní, které si 
kapela pro koncert v  Domově připravila. 
Na akci se přijeli podívat také uživatelé z čes-
kotřebovského Stacionáře, koncert navštívila 
i starostka České Třebové. 
Děkuji členům skupiny Karolína – Romaně 
Řehořové (zpěv), Pavlu Rybkovi (zpěv, kyta-
ra) a Radovanu Mužíkovi (kytara) za vyjímeč-
ný hudební zážitek. Poděkování zároveň pa-
tří i zvukaři, panu Königovi, který se během 
celého koncertu staral o  ozvučení a  odvedl 
výbornou práci. Děkujeme!

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice  
Domova pro seniory

SLUŽBY / ŘÍJEN 2020

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE OPĚT VYHLAŠUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Od pátku 11. září do odvolání platí na základě rozhodnutí Epidemiologické komise Nemocni-
ce Pardubického kraje ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje (NPK) opět zá-
kaz návštěv hospitalizovaných pacientů. „Opatřením chceme chránit pacienty i personál. Mezi 
nakaženými se objevuje mnoho osob, které nemají žádné příznaky, o infekci nevědí, a bohužel se 
tak mohou podílet na šíření nemoci. Takové osoby mohou být právě i mezi návštěvami,“ vysvět-
luje ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková.
Výjimku z opatření mají návštěvy u dětských pacientů, osob se sníženým intelektem a dopro-
vod u porodu. Po domluvě s ošetřujícím personálem mohou návštěvy i nadále k pacientům 
v terminálním stadiu nemoci. Ve všech případech je však nutné, aby návštěvy nevykazovaly 
známky respiračního onemocnění nebo neměly zvýšenou teplotu. Všichni musejí být vyba-
veni ochranou nosu a úst, případně dalšími ochrannými pomůckami.

TZ Pardubický kraj

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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně 
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní obsluhu počítače, vysvětlení internetu 
včetně komunikace, ovládání základních kancelářských programů. 
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností a dovedností, zprostředkování kontaktů se spo-
lečenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé 
sociální situaci.
Klubíček
Aktivizační činnost Centra, jejímž cílem je umožnit pravidelná setkávání osob se zdravot-
ním postižením a seniorů. Uživatelé si zde mohou společně popovídat o svých zájmech či 
problémech. V rámci této činnosti nabízíme trénink paměti, výrobu drobných dekorativních 
předmětů, přednášky a besedy se zajímavými lidmi, hudební odpoledne atd. Klubíček bude 
realizován každý třetí čtvrtek v měsíci od 13:00 do 16:00 mimo prázdninové měsíce. Všichni 
jste srdečně zváni. Pro více informací můžete zavolat na tel. 465 525 324 nebo 775 693 983.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námi-
tek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního místa, 
sepsání strukturovaného životopisu. Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez 
omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým. Služba je bezplatná. 
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném 
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle individuálních potřeb 
a požadavků uživatele. Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetrži-
tém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70 Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin a o víkendu 120 Kč/hodinu. Nad 
18 let – 80 Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin a o víkendu 130 Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti
Dětem se zdravotním postižením, po  úraze či v  rekonvalescenci nabízíme k  zapůjčení 
kompenzační pomůcky: Chodítko polstrované, Chodítko barevné, Chodítko s  podpůrnou 
hrazdou, Mechanický dětský vozík, Dětská mobilní sedačka, Autosedačka, Silniční kolo atd.

NOVÁ SLUŽBA
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro dospělé 
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení tyto 
kompenzační pomůcky: 
Mechanický vozík 400 Kč
Chodítko polstrované 70 Kč
Chodítko čtyřkolové 150 Kč
Sedačka na vanu s madlem 50 Kč
Sedačka do vany 50 Kč
Nástavec na WC 50 Kč
Pláštěnka na vozík 30 Kč
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůjčení.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí)
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz, zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

Zlatá Špaková

Vystoupení hudební skupiny Karolína pod balkóny domova

ČESKÁ POŠTA
Od října začne fungovat nový systém ote-
víracích hodin pro veřejnost také na  po-
bočkách České pošty v  České Třebové 
(nám. Jana Pernera, ul. Ústecká). V pondělí 
a  ve  středu bude otevřeno převážně v  od-
poledních hodinách (garantované otevření 
pošty až do 18 hodin) a v úterý, čtvrtek a pá-
tek v  dopoledních hodinách (garantované 
otevření pošty od 8 hodin). 
Otevírací doba pobočky Pošta Partner 
v ul. Chmelnice se nemění.

red
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ORGANIZACE / ŘÍJEN 2020

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
KRUHÁČE V JAVORCE
Každé pondělí 17:00–18:00
Každý sudý čtvrtek 17:00–18:00
• dynamické kruhové tréninky
• na čerstvém vzduchu
• za každého počasí
• mnoho cvičebních pomůcek
• cvičení s vlastní vahou těla
Pod vedením Honzy Veleckého
tel.: 603 158 396
e-mail: velejan@centrum.cz
Cvičíme od pěti cvičících
Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu

CVIČENÍ ČTYŘ SMĚRŮ
Každé pondělí 17:00–18:00
Meditace pohybem. Jedná se o súfijské cvi-
čení – čtyři směry. Meditace pohybem. Jed-
noduchá forma pohybu všech věkových 
kategorií s  využitím uvědomělého dýchání. 
Povzbuzuje a  harmonizuje náš energetický 
systém. Pomáhá uvolnit vnitřní napětí a do-
voluje energii srdce volně proudit.
• cvičení s hudbou
• venku za každého počasí
• karimatku s sebou
Pod vedením Gaby Velecké
tel.: 602 143 371
e-mail: gabrielavelecka@seznam.cz
Cvičíme od pěti cvičících
Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu

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

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PROGRAM ŘÍJEN
2–3/10 Bazárek dětského oblečení a  bleší 
trhy. Přijďte si nakoupit vše od kojeneckého 
a dětského oblečení po dospělé, včetně bot, 
také hračky, knížky, kočárky atd. Součástí této 
akce bude možnost nakoupit BEZOBALOVĚ 
z širokého sortimentu z RC Srdíčko. Přihlášení 
pro prodejce na bazarek-rcrosa@seznam.cz.
17/10 8:30–18:00 Pohybové hry pro celou 
rodinu, průvodce Milan Surgoš, jak si společ-
ně užít den a zároveň díky hrám nahlédnout 
do vlastních postojů, přístupů k řešením situ-
ací a pochopit opakující se vzorce. Možnost 
přespání v  RC před i  po  akci za  příspěvek 
100 Kč/osoba.
24/10 9:00–17:00 Předporodní příprava pro 
páry, vše o přípravách na porod s mentoro-
vanou dulou a porodní asistentkou Bc. Len-
kou Jasanskou, cena kurzu 1900 Kč.

Sledujte nás na Facebooku: Rosa rodinné 
centrum.

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020

Po 8:30–12:00
15:00–17:00

KLUB Rosteme spolu pro rodiče s dětmi do 18 měsíců 
ANGLIČTINA pro děti s Pavlínou Šumnou

Út
8:30–12:00
15:30–17:00
17:30–19:00

Herna pro rodiče s dětmi + Laktační poradna 
KERAMIKA pro děti i dospělé, každý lichý týden, přihlášení předem
Klub pro těhotné ženy / Kurz předporodní přípravy

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:30

Herna pro rodiče s dětmi – s keramickým tvořením
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
Amapola Dance Company – lektorka Eva Hüblová

Čt 8:30–12:00
14:00–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
VÝUKA angličtiny a matematiky

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

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.

Keramika snadno a hravě 
Čtvrtek 22. 10. 2020 v čase 15:00–18:00 ho-
din. Cena 350 Kč (v ceně je započítán veškerý 
materiál, 2× výpal, lektorné), kurz je akredito-
ván MŠMT, s sebou přezůvky.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společnosti MIKA a.s. za sponzor-
ský dar na příměstský tábor Activity v termí-
nu 24.–28. 8. 2020.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Dům dětí a  mládeže Kamarád pořádá 
ve  čtvrtek 29. 10. 2020 výlet do  Svíčkár-
ny Olomouc. Cena: 300 Kč zahrnuje jízdné, 
veškerý materiál na  výrobu a  pedagogický 
doprovod. 
Přihlásit se můžete v  kanceláři DDM nej-
později do  19. 10. 2020 nebo na  tel. č. 
777 292 242, 777 292 218, 736 694 671. Výlet 
se bude konat při minimálním počtu 15 dětí.
V  pátek 30. 10. 2020 pořádá Dům dětí 
a mládeže Kamarád knihařskou dílnu pro 
školní děti. Zájemci se seznámí s  knihař-
ským řemeslem přímo v ateliéru paní Vyteč-
kové. Cena: 200 Kč zahrnuje veškerý mate-
riál na  výrobu. Sraz přihlášených dětí bude 
v 8:00 hodin v DDM Kamarád a společně pů-
jdeme do ateliéru. Rozchod dětí bude kolem 
13:00 hodin. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 23. 10. 2020 
v  kanceláři DDM Kamarád nebo na  tel. č. 
777  292  242, 777  292  218, 736  694  671. 
Na tuto akci je pouze 10 volných míst.
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IMATRIKULACE ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA
V úterý 1. září 2020 se konalo slavnostní přivítání 56 nových žáků gymnázia.
I když byla letošní imatrikulace jiná, trochu komornější, bez přítomnosti rodičů, přesto o zápis 
do imatrikulační knihy naši nováčci nepřišli.
Po projevu ředitele školy Josefa Menšíka žáci stvrdili svými podpisy v imatrikulační knize při-
jetí mezi gymnazisty a převzali pamětní listy z rukou třídních učitelů i trička s logem gymná-
zia.
Přejeme našim novým žákům mnoho studijních úspěchů, vytrvalosti při zvládání náročného 
studia a podporu rodičů i dobrých kamarádů, které si v novém kolektivu určitě najdou.
Za pedagogický sbor 

Dana Řehořová, Gymnázium Česká Třebová

ZE ŠKOL / ŘÍJEN 2020

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Opět začal školní rok. Copak nám asi přine-
se? V naší mateřské škole jsme již nachystá-
ni a dobře připraveni. Děti se naučí spoustu 
nových věcí, najdou si nové kamarády, zažijí 
spoustu legrace a nová poznání.
Jako každý rok bylo pro děti na uvítanou při-
praveno divadlo, které sehrály paní učitelky. 
Ve středu jsme společně hledaly poklad. Ces-
ta k němu nebyla jednoduchá a děti muse-
ly splnit spoustu vědomostních otázek, než 
našly klíč ke královské truhle. Ve čtvrtek nám 
nádherně svítilo sluníčko a na všech pískovi-
štích se odehrával boj o  největší hrad. Také 
zahradní cestičky se zabarvily dětskými ob-
rázky, které naši nejmenší malovali. Poslední 
den patřil královskému plesu. Děti se u písni-
ček skvěle pobavily a my jim přejeme, aby se 
všem v naší mateřské škole líbilo.

Učitelky z MŠ U Koupaliště

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV
Již počtvrté jsme měli to štěstí, že jsme 
se mohli zúčastnit republikového finále 
Odznaku všestrannosti olympijských ví-
tězů. Letošní ročník byl malinko specifický. 
Ať už kvůli přísným hygienickým opatřením, 
tak také nominací na tyto závody. Jelikož se 
z  důvodu karantény nemohly uskutečnit 
kvalifikační závody, prezenční listina se tvo-
řila na  základě výsledků zaslaných učiteli. 
A  i  díky tomu jsme mohli odjet s  devíti zá-
vodníky.
Jelikož jsou všechny sportovní soutěže 
za  1. pololetí zrušeny a  tento závod nespa-
dá pod hlavičku AŠSK, je to pravděpodobně 
jediná velká akce v  tomto roce. I  když jsme 
měli obavy, že tentokrát žádní olympionici 
nepřijedou, byli jsme mile překvapeni. Sešlo 
se jich tu více než 60! Každé družstvo dostalo 
přiděleno svého patrona. A my měli to štěstí, 
že jsme měli dokonce dva! Konkrétně tedy 
dvě – dvojnásobnou stříbrnou medailistku 
z MS v atletice Táňu Kocembovou-Netoličko-
vou a mistryni Evropy a stříbrnou medailist-
ku z MS v basketbale Ivanu Večeřovou. Obě 
se o  nás po  dva dny staraly a  usilovně nás 
povzbuzovaly.
Počasí této akci opět přálo, takže jsme viděli 
spoustu pěkných výkonů. A  několik osob-
ních rekordů si vytvořili i naši závodníci. Nej-

lépe z nich si vedla v tomto desetiboji Verča 
Kotyzová, která skončila na 11. místě. Ve vlo-
ženém závodě učitelů se na výborné 3. pozici 
umístil kolega Petr Doseděl. Již nyní začíná-
me trénovat na další ročník a doufáme, že se 
za rok opět do Brna podíváme…

Daniel Peroutka, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Imatrikulace žáků prvních ročníků gymnázia

Republikové finále OVOV
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LUBOŠ VAŠINA ŠEDESÁTNÍKEM
K plejádě Třebováků, kteří svůj život zasvětili 
sportu a dosáhli vynikajících úspěchů u nás 
i v zahraničí, patří i Luboš Vašina. Přesto, že 
většinu času tráví na cestách, je lokálním pa-
triotem a Třebová je jeho neodmyslitelným 
druhým domovem.
Narodil se 14. srpna 1960 v ústecké nemocni-
ci a sudičky mu jistě předpověděly bohatou 
a úspěšnou volejbalovou kariéru. Ta se začala 
odvíjet v roce 1973 na kurtech Na Skále v do-
mácím oddílu  Lokomotiva Česká Třebová. 
Tehdy se vytvořil výborný tým kamarádů, 
kterému se podařilo v roce 1976 vyhrát prv-
ní mistrovský titul. V roce 1989 se Luboš jako 
nejstarší a  nejzkušenější hráč stal hrajícím 
trenérem nově se tvořícího mužského týmu. 
Rok po roku postupovali odchovanci oddílu 
z krajského přeboru až do první ligy a nako-
nec se propracovali ke kvalifikaci o extraligu. 
Již v  prvním roce prvoligové sezóny se po-
vedlo získat 4. místo na MČR na antuce.
V roce 1993 se začala odvíjet i profesionální 
trenérská kariéra Luboše Vašiny, která vyvr-
cholila v  roce 2000 ukončením nejvyššího 
trenérského vzdělání na  Fakultě tělesné vý-
chovy a  sportu Univerzity Karlovy v  Praze. 
V  průběhu mnohaleté trenérské kariéry 
trénoval všechny věkové kategorie, počína-
je přípravkami přes žáky, kadety, juniory až 
po  extraligové muže. S  každou kategorií se 
mu podařilo získat některý z cenných kovů, 
nebo titul mistra ČR. Jeho rukama prošly 
stovky mladých adeptů volejbalu, někteří se 
později dostali i  do  nejvyšších soutěží a  re-
prezentací České republiky. Neodmyslitelnou 
součástí jeho práce s mládeží je každoroční 
organizování Mezinárodního volejbalového 
kempu v České Třebové, který patří k nejvý-
znamnějším v ČR. Pod metodickým vedením 
reprezentačních a extraligových trenérů zde 
již přes 22 let probíhá soustředění volejbalo-
vých nadějí z různých koutů Evropy.
Prvním působištěm ve  funkci profesionální-
ho trenéra mezi dospělými byl prvoligový 
Nymburk a  v  roce 1996 extraligové Vítkovi-
ce. Manažerské a  trenérské schopnosti ne-

zůstaly na  Českém volejbalovém svazu bez 
povšimnutí a to ovlivnilo i jeho další kariéru. 
Kromě prvoligové České Třebové a Havířova, 
byl hlavním trenérem extraligových týmů 
Ostravy, Opavy, Benátek nad Jizerou, slo-
venské Myjavy a v  letošním roce začíná pů-
sobit jako šéftrenér u týmu Ústí nad Labem. 
Vrcholem volejbalové kariéry je mnohaleté 
působení u  národních týmů ČR. Jako hlav-
ní trenér Českého univerzitního reprezen-
tačního mužstva mužů se zúčastnil. v  roce 
2007 univerziády v  Thajsku, 2009 v  Srbsku, 
2011 v Číně, 2013 v Rusku, 2015 v Jižní Kore-
ji, 2017 na Thajvanu a v loňském roce v Itálii. 
Letité zkušenosti zúročil ve  funkci trenéra 
české juniorské reprezentace a později i jako 
manažer, trenér a  vedoucí reprezentačního 
týmu mužů, který v roce 2004 zvítězil v pres-
tižní Evropské lize. V  roce 2006 odjíždí s  re-
alizačním týmem národního mužstva na MS 
do Japonska.
Luboš Vašina zastává mnoho významných 
funkcí. Je zakladatelem a  hlavním organi-
zátorem Týdne sportu, starostou a  mana-
žerem TJ Sokol Česká Třebová II a  čtyři vo-

lební období působil ve  funkci předsedy 
sportovní komise města. Získal prestižní oce-
nění Za dlouholetou a obětavou práci v Čes-
ké obci sokolské, Medaili Otakara Koutského 
za významný přínos v rozvoji českého volej-
balu, Ocenění za  dlouholeté organizování 
společných sportovních kempů mládeže, 
Plaketu za  sportovní rozvoj partnerských 
měst Česká Třebová a Olawa, Ceny města Č. 
Třebová a další.
Do dalších let Ti, Luboši, přejeme ještě hodně 
trenérských a manažerských úspěchů, rados-
ti z volejbalu, pevné zdraví a ať se do Třebové 
vždy stále rád vracíš. 

Milan Michalski

Fotografie z archívu L. Vašiny a M. Michalského.

SLÁVISTICKÝ DEN NA STARÉ LHOTCE
Dne 5. září se uskutečnil turnaj odboček SK 
Slavia Praha pořádaný OP Č. Třebová. Na hři-
šti Sokola Lhotka se od 10:00 h utkalo 5 týmů 
odboček každý s každým 1× 20 min a pořadí 
bylo následující: 1. místo OP Choceň 7 bodů, 
2. místo Sokol Lhotka 7 bodů, 3. místo OP 
Č. Třebová 7 bodů, 4. místo OP Orlické hory 
6 bodů, 5. místo OP Žamberk 0 bodů. Celky 
dostaly krásné poháry, diplomy a něco na za-
pití úspěchu nebo žalu. O  vítězi rozhodla 
minitabulka mezi třemi celky. Od 15 h jsme 
viděli ukázku výcviku psů, kterou nám před-
vedl pan Vadlejch se svým společníkem.
Hlavní utkání celého dne bylo derby mezi fa-
noušky SK Slavia Praha a fanoušky AC Sparta 
Praha. Utkání přihlíželo asi 250 diváků, kteří 
vytvořili skvělou kulisu pro oba celky. Sla-
via zvítězila 3–1 (1–0), když branky dali Ro-
man Špatenka, Tomáš Keprt a  Jarad Macko. 
Za hosty snížil Rosťa Borek. Turnaj se hrál po-
prvé jako memoriál Ládi Mithlenera a počasí 
nám všem přálo. Díky paní provozovatelce 
a všem pořadatelům z OP Č. Třebová bylo vše 
skvělé. Díky všem.

Josef Pokorný, jednatel OPČT

Vlevo Luboš Vašina jako trenér Vítkovic

Týden sportu 2013  
převzetí zlatých medailí  
za 1. místo na MR 2013
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MLADÍ HORALOVÉ
V  sobotu 12. 9. jsme se zúčastnili soutěže 
Mladí horalové. Jednalo se o orientační běh 
s  úkoly horských dovedností: horolezení, 
slaňování, prusíkování, zdravověda, uzly, ori-
entace v terénu, stavba stanu a opičí dráha. 
Závod byl rozdělen na mladší a starší, v obou 
kategoriích HORO ČT reprezentovali čtyř-
členné týmy. Tým mladších: Mikuláš Pechá-
ček, Tereza Königová, Sára Fulíková a  Nella 
Hrušková skončil na  4. místě. Tým starších: 
Štěpán Štefek, Adam Janíček, Viktorie Smut-
ková a  Lucie Provazníková obsadil krásné 
14. místo. Soutěž se konala v lezecké oblasti 
Rabštejn a zúčastnilo se celkem 88 závodní-
ků z celé ČR. Děkujeme Horoklubu Šumperk, 
který závod nachystal.

Jan Janíček ml., Horo ČT

KRASOBRUSLAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Šestice českotřebovských krasobruslařek 
měla již v polovině srpna jedno letní soustře-
dění za sebou. Připojila se totiž k pardubické 
skupině, jejíž přípravy na další sezonu probí-
haly na místním zimním stadionu pod vede-
ním zkušených trenérek nejen z Pardubic, ale 
i Prahy. 
Ostatní členky třebovského klubu se na sou-
středění teprve chystaly a  do  sportovních 
kufrů místo plavek a  krémů na  opalování, 
čemuž by odpovídalo parné počasí, si ba-
lily věci ryze zimní – rukavice, termoprádlo 
a hlavně brusle. Téměř po půl roce „nicnedě-
lání“ nastala pravá tréninková dřina. Hodiny 
ledu byly doplněny kondiční přípravou, posi-
lováním, ale také taneční lekcí a na uvolnění 
mysli a  protažení těla přišla vhod jóga. Zá-
vodnice se rovněž začaly seznamovat s nový-
mi choreografiemi svých jízd a  nové členky 
zvládly první krůčky na ledě. 

Součástí soustředění byla také z června odlo-
žená akce na zakončení sezony, která musela 
být kvůli nařízení vlády zrušena. Pod novým 
názvem „Slavnostní zahájení sezony“ se už 
vydařila po  všech stránkách. Neplánované 
zpestření ještě dětem zajistili parašutisti při 
vojenském cvičení, kteří seskakovali na atle-
tický stadion. 
Následné víkendové soustředění už bylo jen 
předzvěstí toho, že nová sezona krasobrus-
lařkám opravdu začala. Nábor dětí do školič-
ky stále pokračuje. Další informace a kontak-
ty najdete na https://kraso-ct.cz/.

Jana Hůlková, KK Česká Třebová 

SKUHROVSKÝ NOHEJBAL 2020
Závěr prázdnin ve Skuhrově patří nohejbalu. 
Ani letos to nebyla výjimka a 15. srpna se tra-
diční účastníci minulých ročníků sjeli na hři-
ště ve Skuhrově. Po předešlém deštivém dni 
se i  počasí umoudřilo a  proběhly tuhé boje 
jako obvykle v duchu dobrého sportu a  fair 
play. Letošního ročníku se zúčastnilo osm 
týmů a z největší dálky k nám přicestoval tým 
z Červené Vody. Jednotlivé týmy se umístily 
v tomto pořadí:
1. Truby
2. Lachouti „A“
3. Braník Boiz
4. Lachouti „B“
5. Tragédi
6. Knapovec
7. GHP
8. Sousedi
V  průběhu zápasů bylo k  vidění mnoho 
kvalitních sportovní výkonů a  především 
vysoké nasazení všech hráčů. Důležité je, 
že všichni dohráli bez zranění a  odpoledne 
skončilo přátelským posezením za zvuků ky-
tar, mandolíny a houslí. Závěrem bych chtěl 
poděkovat Městu Česká Třebová za  finanč-
ní podporu, Daliboru Salivarovi za  ceny pro 
vítěze a SDH Skuhrov za příjemné prostředí 
a  pomoc při organizaci. Sportu a  zdravému 
pohybu zdar. 

P. F.

Nohejbal ve Skuhrově

Krasobruslařské soustředění 2020

českotřebovské týmy na soutěži  
Mladí horalové
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Den Datum Začátek Soutěž Domácí Hosté
Pátek 2. 10 . 2020 20:00 Dorost Loko. Česká Třebová HC DYNAMO PARDUBICE B
Neděle 4. 10. 2020 8:45 Mladší žáci Loko. Česká Třebová HC Hlinsko
Neděle 4. 10. 2020 10:45 Starší žáci Loko. Česká Třebová HC Hlinsko
Pondělí 5. 10. 2020 18:45 Dorost Loko. Česká Třebová HC Spartak Choceň
Pátek 9. 10. 2020 20:00 Dorost Loko. Česká Třebová HC Spartak Choceň
Pátek 16. 10. 2020 20:00 Junioři Loko. Česká Třebová TJ Lanškroun
Sobota 17. 10. 2020 9:00 3. třídy Loko. Česká Třebová Turnaj M. Třebová, Lanškroun
Sobota 17. 10. 2020 9:00 2. třídy Loko. Česká Třebová Turnaj M. Třebová, Lanškroun
Neděle 18. 10. 2020 9:15 4. třídy Loko. Česká Třebová HC Chrudim
Neděle 18. 10. 2020 10:45 5. třídy Loko. Česká Třebová HC Chrudim
Neděle 25. 10. 2020 10:30 Dorost Loko. Česká Třebová TJ Lanškroun
Sobota 31. 10. 2020 16:45 Junioři Loko. Česká Třebová Stadion Nový Bydžov

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJOVÝ ODDÍL TJ LOKOMOTIVA VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY 2020/2021
Do  nového ročníku vstupujeme opět s  plně obsazenými kategoriemi. Počínaje minihokejovými ročníky 2013, 2012, 2011. Pak následují 
5. třídy, mladší a starší žáci, dorost a junioři. Týmy budou nastupovat ve stejných soutěžích jako v minulé sezóně. Žáci v žákovské lize a dorost 
s juniorkou v příslušné lize. Minihokej a páté třídy se hrají standardně na krajské úrovni. Žákovské soutěže v první části též v krajské úrovni, 
ale v nadstavbě, která následuje poměrně brzy (již v polovině října) se rozdělí podle umístění a bude se hrát napříč se sousedními kraji. Liga 
dorostu se dělí obdobně, pouze druhá část zahajuje až v listopadu. Junioři se dělí až po odehrání čtyř kol (3× Pardubický kraj, 1 × Královehra-
decký), tedy koncem ledna. Všechny soutěže by měly být odehrány do konce března.
V hráčském juniorském kádru došlo tradičně ke změnám. Odešli: Šimerda (věk), Hernych (Lanškroun), Nesejt (ukončil činnost kvůli studiu). 
Přišli: dorostenci ročník 2003 a dále Lipenský (Choceň), Václavský (Olomouc), Dudek (Litomyšl). Na postu trenéra nahradil Petra Kvasničku 
p. Jaroslav Suchánek z Chocně. Hráčský kádr je oproti minulé sezóně širší a hráčsky vyspělejší. Část hráčů už prochází přípravou s týmem 
Kohoutů. Očekáváme, že budeme bojovat opět o čelní příčky tabulky. Zároveň je potěšující, že na kategorii juniorů nachází cestu spoustu 
fanoušků hokeje a utkání běžně sleduje v ochozech 80–100 diváků.
V dorostu došlo k  tradičním přesunům ročníků a  tým se s  tím musí vyrovnat. K výraznějším změnám však nedošlo. Pouze post brankáře 
č. 1 dostál změny, staršího žáka Kalouska nahradí Andrej Češka ze Skutče, který studuje na zdejším VDA. Trenérem je Stanislav Ruda s Pavlem 
Kučerou.
Starší a mladší žáci jsou ovlivněny samozřejmě přesuny mezi ročníky taky, ale týmy jsou jinak vesměs beze změn. Pouze brankář Kalousek 
odešel na hostování do Pardubic a připojil se tak k Michalu Jansovi. Kádr starších žáků je užší, ale naopak mladší žáci jsou poměrně početnou 
skupinou. Věříme, že letos budeme opět hrát na špici Žákovské ligy Pardubické skupiny a vytvářet u dětí základ pro vyšší stupeň. Trenérem 
obou kategorií je Marek Zavřel.
I ostatní kategorie mají poměrně početnou základnu. U nejmladší kategorie nám přibylo cca 20 dětí z loňské školičky bruslení, takže se nám 
daří řady hokejistů poměrně slušně rozšiřovat. Na regionální úrovni jsme jediní, kteří mají v soutěžích obsazeny všechny mládežnické katego-
rie. To nás jako klub samozřejmě těší.
Většině týmů trénuje od koncem července, kdy nastala další fáze tzv. suché přípravy, která navázala na jarní část. K přípravě byla využívána 
různá sportoviště ve městě: In-line plocha na ZS, atletický stadion, areál Hory i Peklák. Na tuto část pak bezprostředně navazovala příprava 
na ledové ploše od 10. 8., do které se postupně zapojily všechny kategorie. V posledním týdnu pak proběhl ještě přípravný kemp, kterého 
se účastnilo 82 hráčů. Kdy jedna třetina byla místních a větší část z okolí. Čtyřicet jich využilo ubytování na internátě VDA. Zároveň probíhala 
tréninková příprava hráčů, kteří se kempu neúčastnili. Od 31. srpna už probíhá příprava v klasickém tréninkovém rytmu. Pevně doufáme, že 
nás nijak výrazně nezasáhnou karanténní opatření v souvislosti s Covid-19. Každopádně díky tomu bude sezóna zřejmě hodně náročná jak 
na opatření, tak na termíny.
Samozřejmě budeme opět organizovat Školičku bruslení, která zahájí 6. října. Tradičně bude mít 20 lekcí a konec očekáváme před Vánoci. 
V lednu pak zahájíme druhý kurz, který bude trvat do března.

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Školička je organizována Mládežnickým 
hokejovým oddílem TJ Lokomotiva Česká 
Třebová. 
Školička je zaměřená na  výuku hokejové-
ho bruslení a  jeho zdokonalení. Provádějí ji 
licencovaní trenéři se zkušenostmi při práci 
s  mládeží. Výuka probíhá dle nejnovějších 
metodik a  bruslařských trendů, s  ohledem 
na věk a možnosti dětí. 
V sezóně 2020–2021 bude školička probíhat 
v hodinových lekcích, 2× týdně – Leden/Bře-
zen, celkem 20 hodin. 
Informace tel.: 731 182 767.

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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OREL
Tělovýchovná organizace opět zahajuje pravidelná cvičení od října 2020 na ZŠ Habrmanova.

PONDĚLÍ

18:00–19:00 Relaxační cvičení (ženy, muži, senioři, malá tělocvična) 
od 5. 10. 2020
20:00–21:00 Sportovní hry (muži, velká tělocvična)
od 2. 11. 2020

STŘEDA
17:00–18:00 Předškolní a mladší školní děti (velká tělocvična)
od 7. 10. 2020
Po domluvě s rodiči mohou přijít cvičit i děti mladší.

Bližší informace:
Tel. č.: 603 495 061, Voleský
E-mail: gebesan@centrum.cz
Cvičení není jen pro členy Orla, ale i pro všechny, co mají zájem cvičit.

SOKOL
ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN na sezónu září 
2020/červen 2021
Sokol Česká Třebová – tělocvična Na Skále

Rodiče a děti
středa 16:30–17:30 hod. 
• velký sál za sokolovnou (bývalá tělocvična 

VDA)
• cvičitelka Lenka Strouhalová

Ženy 
pondělí 9:30–10:30 hod.
• sokolovna – malý sál 
• cvičitelka Jiřina Kudrnová nebo Růžena 

Dobroucká
pondělí 18:30–19:30 hod. 
• sokolovna – malý sál 
• cvičitelka Ema Gregarová nebo Dana Kubr-

tová
čtvrtek 18:30–19:30 hod. 
• sokolovna – malý sál 
• cvičitelka Dana Kubínková

Všechny zájemce srdečně zveme – přijďte 
s námi cvičit Na Skálu.

Za cvičitelský sbor Lenka Strouhalová, náčelnice SV

PŘES DVACET MEDAILÍ PŘIVEZLI Z NĚMECKA
Epidemie koronaviru přikovala borce českotřebovského oddílu DSC GYM na dlouhé měsíce 
na domácí tatami. Původní plány s účastí na turnajích v Brazilském jiu jitsu v zahraničí tím 
vzaly za své, a tak nezbylo než doufat, že se vše brzy v lepší obrátí. Poctivá tréninková příprava 
a chuť změřit konečně své síly se zahraniční konkurencí vedly nakonec k rozhodnutí odjet 
na svůj první letošní turnaj do ciziny. 
Ten se uskutečnil 5. září v německém Chemnitzu, na který se sjelo  55 týmů a 360 borců. Po-
četní převahu týmů domácích se rozhodli prověřit i Třebováci, kteří na turnaj vyslali početnou 
výpravu 30 zápasníků. Trenér se rozhodl neodjet do Německa jen s osvědčenými borci, ale 
vyzkoušet i další, kteří dosud na svůj úspěch čekali. Turnaj se odbýval za velkých bezpečnost-
ních opatření. Zápolilo se bez účasti veřejnosti, roušky pro ty, kteří nezápasili, včetně roz-
hodčích a realizačních týmů, byly povinností. Před vstupem do haly se všem měřila teplota, 
k dispozici byly všude dezinfekce na ruce.
Je třeba opět vyzdvihnout velký úspěch třebovského týmu, který si domů přivezl 27 medailí, 
z toho 6 zlatých, 10 stříbrných, 11 bronzových a obsadil na turnaji druhé místo. Velkou radost 
udělalo trenérovi i osm dětí, z nichž pouze dvě nedosáhly na medaili a skončily těsně pod 
stupni vítězů. Zlatou medaili získala Ema Tesařová, stříbrnou Sára Teseřová a Daniel Singer, 
na bronz dosáhli Karolína Jandová, Nela Šustková a Jan Kvasnička. 
Z  výčtu medailí, získaných dospělými, zmíním alespoň obětavost Anny Kvasničkové, která 
na turnaj přiletěla z Londýna a odměnou jí byly dvě stříbra. Michal Vebr kromě 3 zlatých získal 
i třetí místo v hodnocení nejlepších atletů turnaje a Tadeáš Smejkal si přivezl jednu zlatou, 
jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. A tak bychom mohli ve výčtu úspěchů ještě pokra-
čovat.
Analýza výkonů z Německa ukázala, že se oddíl během nucené přestávky dobře na  turnaj 
připravil a přinesl trenérovi i mnoho cenných poznatků pro další přípravu na domácí tatami. 
Přejme si, aby tento zahraniční úspěch DSC GYM Česká Třebová nebyl vzhledem k probíhající 
pandemii v letošním roce posledním.

Milan Michalski a Lukáš Janda

Úspěšná výprava do Chemnitz / foto: archiv DSC GYM

Michal Vebr – držitel 3 zlatých medailí
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ŘÍJEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
5. 10. ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN
28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK – OTEVŘENO 9:00–21:00
29. 10. OTEVŘENO 9:00–21:00 (zrušeno ranní plavání) 
30. 10. OTEVŘENO 9:00–19:30

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 19:00–21:00 hod.

Pátek 12:00–19:30 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

Sobota 3. 10. 2020 15:00–16:15

Neděle 4. 10. 2020 13:00–14:15

Středa 7. 10. 2020 17:30–18:45

Sobota 10. 10. 2020 15:00–16:15

Neděle 11. 10. 2020 13:00–14:15

Středa 14. 10. 2020 17:30–18:45

Sobota 17. 10. 2020 15:00–16:15

Neděle 18. 10. 2020 13:00–14:15

Středa 21. 10. 2020 17:30–18:45

Sobota 24. 10. 2020 15:00–16:15

Neděle 25. 10. 2020 13:00–14:15

Středa 28. 10. 2020 17:30–18:45

Čtvrtek 29. 10. 2020 13:00–14:15

Pátek 30. 10. 2020 13:00–14:15

Sobota 31. 10. 2020 15:00–16:15

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

Provozní doba
Úterý 12:00–20:00 hod.
Pátek 12:00–20:00 hod.

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

AREÁL PEKLÁK 
Na  stezky je možno vjíždět denně dle pro-
vozního řádu, provoz vleku a  terénních kár 
o víkendech a svátcích vždy 10–17 hodin. 
Aktuální informace na www.peklak.cz.

SOLÁRIUM

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

KOHOUTI CHTĚJÍ VYHRÁVAT A BAVIT FANOUŠKY
Předvádět kvalitní hokej, vyhrávat a dělat radost svým fanouškům, takové jsou cíle českotře-
bovských Kohoutů, které čeká osmá sezona v krajské lize Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Kohouti chtějí navázat na sezonu 2018–2019, kdy soutěž po finálovém triumfu nad Chrudimí 
vyhráli 3:1 na zápasy. V minulé sezoně se jim tolik nedařilo. Vyhráli sice bez větších problémů 
základní část soutěže, jenže ve čtvrtfinále play off nečekaně klopýtli s Chotěboří. O páté místo 
pak měli hrát proti Světlé nad Sázavou, po prvním duelu však byla sezoně kvůli Covidu-19 
předčasně ukončena…
Přípravu na novou sezonu zahájili Kohouti tradičně víkendovým kempem v domácím prostře-
dí, kterého se zúčastnilo 30 hráčů. Součástí přípravy byl turnaj O pohár starostky města, který 
Kohouti po výhrách nad Novým Bydžovem (2:1) a Náchodem (7:2) vyhráli. V dalším střetnutí 
Náchod zdolal Nový Bydžov (3:2) a skončil druhý. Škoda, že kvůli onemocnění a karanténě 
několika hráčů nemohla v turnaji startovat Litomyšl. Poděkování patří prvnímu náměstkovi 
hejtmana Pardubického kraje Romanu Línkovi, který nad turnajem převzal záštitu.
Další dva přípravné duely (16. 9. v Náchodě a 20. 9. v Lanškrouně) skončila po uzávěrce říjno-
vého vydání Českotřebovského zpravodaje.
Dres Kohoutů oblékne řada nových a kvalitních hráčů. Defenzívu posílil zkušený obránce 
Tomáš Sedlák, který odehrál 453 zápasů v první lize (Prostějov, Šumperk) a dalších 300 utkání 
ve druhé lize (Vrchlabí, Šumperk).
Další zkušenou posilou je útočník Petr Polodna. Ten odehrál 44 utkání v extralize (Litvínov, 
Brno) a dalších 592 utkání v první lize (Ústí nad Labem, Chomutov, Brno, Olomouc, Havlíčkův 
Brod). V posledních čtyřech sezonách hrál Polodna v zahraničí, v dresu Gdaňsku patřil k nej-
produktivnějším hráčům nejvyšší polské soutěže.
Produktivitu mužstva mají zvýšit také dva mladí útočníci, Vojtěch Augustin s Matějem Pavlov-
ským, kteří v posledních sezonách hráli v Moravské Třebové.
„Snažili jsme se mužstvo posílit zkušenými, ale také mladými dynamickými hokejisty. Příprava 
měla velmi dobrou úroveň, nicméně je jasné, že skutečnou výkonnost prověří nejlépe samotné 
soutěže. Naše ambice jsou jasné, chceme hrát o nejvyšší příčky. Věřím, že mužstvo bude předvádět 
kvalitní hokej, který bude bavit fanoušky a který nám přinese sportovní úspěch,“ říká manažer 
Kohoutů Vladimír Vaněk.

SOUPISKA:
Brankáři:
Tomáš Vlk, Marek Peřina, 
Jan Machatý, Jaroslav Lejsek.
Obránci:
Tomáš Sedlák, Petr Jemelka, 
Kryštof Pažourek, Vojtěch Daněk, 
Daniel Král, Zbyněk Hradil, Vojtěch Pražák, Martin Šejba, Filip 
Hybeš, Michal Žouželka, Radim Novotný.
Útočníci:
Michal Křečan, Lubomír Korhoň, Marek Hemský, Petr Polodna, 
Tomáš Prachař, Vojtěch Augustin, Jakub Fúzik, Vojtěch Švub, 
Vít Rozlílek, Matěj Pavlovský, Karel Plášek, Vojtěch Veverka, 
Martin Filip, Tomáš Dvořák.
Trenér:
Pavel Rohlík.

První mistrovský zápas nové sezony měli Kohouti odehrát 29. září v domácím prostředí se 
Světlou nad Sázavou. Druhý zápas byl naplánován na středu 30. září v Litomyšli.

Program v říjnu:
4. 10.: Česká Třebová – Hlinsko (17), 7. 10.: 
Lanškroun – Česká Třebová (19), 11. 10.: Čes-
ká Třebová – Chrudim (17), 14. 10.: Moravská 
Třebová – Česká Třebová (19), 18. 10.: Česká 
Třebová – Choceň (17), 21. 10.: Chotěboř – 
Česká Třebová (18:30), 25. 10.: Česká Třebová 
– Polička (17).

HC Kohouti Česká Třebová

foto: Michal Horák


